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১৭ জট ভলোষলোয় বছয়ি ৩ জট সংখ্লো 

> িীয়নি আবলোসন উন্নয়ন গকলোম্লোজন ও কৃষক আয়্লোলন  

> গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি গিলোমলোজনয়লোন সম্লোদক দয়লি িজিজিজি 
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> সম্লোদকীয়

বলোিলোি গমৌলবলোদ ও নব্-উদলোিিলোবলোদ জবয়বেি অয়নক িলোয়গলোয়ি 
প্লোি্লোজেক িীবনলোিিণ ও অজভজ্িলোয়ক প্ভলোজবি কিয়ছ। 
জবজভন্ন িলোিীয়, আন্ি্টলোজিক, অজি ও অজধ িলোিীয় ির্টলোয়য়ি 
সমসলোমজয়ক িলোিনীজিয়ি অে্ট, বলোিলোি ও নব্ উদলোিিলোবলোদী 

জিন্লো েয়ললো মুল জবষয়। িলজি সংখ্লো বি্টমলোন সময়য়ি এই প্ভলোবশলোলী 
প্বৃজতিি উিয়ি দুইজট ব্লোখ্লো উিস্লোিন কয়ি। সলোক্লোৎকলোি অংয়শ, িুঁজিবলো-
গদি উদ্ীপ্ত ও িীক্ষ্ণ সমলোয়ললোিক িন েয়ললোওয়য় অয়ে্টি জবধ্ংসী িজিত্র, 
মূলধন িুঁজিবলোয়দি বৃজধি এবং ইউয়িলোিীয় ইউজনয়ন-এি সয়্েরুক্ত অগ্র-
গজি জনয়য় আয়ললোিনলো কয়িয়ছন। জকন্তু িলো সয়্বিও জবিিীয় সমলোি সম্ভব 
এটলোি উিি গিলোি জদয়য়য়ছন। নব্ উদলোি ভলোবনলো-এি উিয়ি প্েম 
আয়ললোিনলো সভলোি বক্তলোগন আমলোয়দি স্মিণ কজিয়য় গদয় গর নব্-উদলোিিলো-
বলোদ বলোিলোি ব্বস্লোি স্ব-জনয়জ্রিি শজক্তশলোলী উদলোি ভলোবনলোয়ক প্কলোশ কয়ি। 
নব্ উদলোি ভলোবনলো উক্ত ধলোিনলোি বজলটি সমে্টক। রজদও আমলোয়দি প্লোি্জেক 
িীবয়ন আমিলো গস জবষয়য় জ্লোি েলোকিলোম নলো। কলোজিন জিসলোি নলোমক সমলো-
িজবজ্লোনী আন্ি্টলোজিক গপ্ক্লোিয়ট এই জবষয়জট জনয়য় গয়বষণলো কিয়ছন। 
জিজন অয়নকগুয়ললো প্বন্ধ সংকলন একত্র কয়িয়ছন এবং রলো গদখলোয় এই 
জিন্লো ধলোিলো কিটুয়কলো কলোি কিয়ছ ও সমলোয়ি কিটুয়কলো প্ভলোব জবস্লোি 
কিয়ছ। 

    গি দশয়ক গসবলো ও গসবলো িলোকজি এমন জবষয়য় িজিণি েয়য়য়ছ রলো 
সমলোিজবজ্লোনীয়দি রিমবধ্টমলোন ময়নলোয়রলোগ আকষ্টণ কয়িয়ছ। আমলোয়দি 
জবিিীয় আয়ললোিনলো সভলোি িন্য উক্ত জবষয়য়ি জবখ্লোি গয়বষক গেইজি গি-
জফ্ড ও গিজনিলোি জিজয় ি্লোন প্বন্ধ সংকলন কয়িয়ছন রলো আমলোয়দিয়ক 
সমগ্র জবয়বেি গসবলো গসবলো িলোকজি সংরিলোন্ সংগঠয়নি িলমলোন ও ভজবষ্যৎ 
দীর্ট িজিবি্টনয়ক প্জিিজলি কয়ি। উক্ত জবষয়য় অয়নকগুয়ললো মিবলোদ 
গরমনঃ নিুন গসবলোি বলোিলোি, শিীয়িি বলোিলোিীকিন, িজিবলোি ও জলগি 

জবন্যলোয়স িজিবি্টন, অজভবলোসন ও ববজবেক গসবলোি িরিয়ক বি্টমলোন িুঁজিবলোদ 
এবং জলগি, বণ্ট ও গরেজণ সম্য়ক্টি িজিবি্টয়নি মূল অণুরটক জেয়সয়ব 
জবয়বিনলো কিলো েয়। গৃেস্ রেজমকয়দি অজধকলোি িক্লোি িন্য গয়বষণলো 
সংয়রলোয়গি িলোশলোিলোজশ সলোমলোজিক জবজ্লোনীয়দি ও সমলোিকম্টীয়দি প্ভলোবশলো-
লী বহুমুখী উয়দ্লোগয়ক আমিলো উত্লোিন কজি। রলোিলো এই গক্য়ত্রি উিয়রলোগী 
কম্ট শয়ি্টি িন্য প্য়িষ্লো কয়ি রলোয়ছেন।

    জবগি বছি ধয়ি, িলোম্টলোন সমলোিজবজ্লোনী ও সলোমলোজিক দলোশ্টজনক েলোট্টমুট 
গিলোসলো আধুজনক িুঁজিবলোদী সমলোিয়ক িলোি জকছু মূলনীজিি িন্য সমলোয়ললোিনলো 
কয়িয়ছন। এজট েয়ললো জবস্লোি, উৎিলোদন ও সমলোপ্ত কিয়ি িুঁজিবলোয়দি অি-
জিবি্টনীয় িলোজেদলো। জবয়শষ কয়ি অনুিণন ও অনুিণয়নি অভলোব-এি উিয়ি 
িলোঁি প্বন্ধ বি্টমলোয়নি অন্যিম প্ধলোন সমস্লো জেয়সয়ব জবশদভলোয়ব 
আয়ললোজিি েয়য়য়ছ। িলজি সংখ্লোয় জিজন িলোঁি অনুিণন প্ি্লোয়য়ি ময়ধ্ 
জকছু অন্্টদৃজটি িুয়ল ধয়িয়ছন। 

    এছলোড়লোও গরিলোয়য়জশয়লোন সমলোিিলোজ্বিক সংস্লো-এি সভলোিজি গিসজমঙ্লো 
ল্লোয়ঞ্ক িলোি সলোক্লোৎকলোয়ি িূব্ট ও দজক্ণ-িূব্ট ইউয়িলোয়িি উন্নয়ন ও সমলো-
িজবজ্লোয়নি িন্য প্জিকূলিলো জনয়য় আয়ললোিনলো কয়িন। অন্য একজট প্বয়ন্ধ 
িীয়ন নগিলোয়ন জরয়ি গর বিন্দ্ব িলো ব্লোখ্লো কিলো েয়। গিলোমলোনীয় সম্লোদক দল 
সব্টয়শষ জকন্তু ক্ুদ্রিম নয়, গ্লোবলোল ডলোয়লোলয়গ িলোয়দি অবদলোন িুয়ল 
ধয়িন।  

জরিজিি আয়লনবলোক্টলোি ও ক্লোউস গদলোয়ি, 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি সম্লোদকবিয়

 > আইএসএ-এি ওয়য়বসলোইয়ট ১৭ জট ভলোষলোয় অনূজদি গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ম্লোগলোজিনজট িলোওয়লো রলোয়।  
> গলখলো িলোঠলোয়ি িলোয়িন globaldialogue.isa@gmail.com- এই ইয়মইয়ল। 
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সম্লোদকবিয়ঃ Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সেকলোিী সম্লোদকবিয়ঃ Johanna Grubner, Christine Schickert.

সেয়রলোগী সম্লোদকঃ Aparna Sundar. 

জনব্টলোেী সম্লোদকবিয়ঃ Lola Busuttil, August Bagà. 

িিলোমশ্টকঃ Michael Burawoy.

গণমলোধ্ম িিলোমশ্টকঃ Gustavo Taniguti.

িিলোমশ্টক সম্লোদয়কিলোঃ 
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 Saaid, Ayse Saktanber, Celi Scalon, 
Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia 
Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

আঞ্চজলক সম্লোদনলো িজিষদ  

আিব জববেঃ Sari Hanafi, Mounir Saidani. 

আয়ি্টজ্টনলোঃ Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín 
Urtasun.

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

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

ফ্লোন্স/গপেনঃ Lola Busuttil.

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

ইয়্লোয়নজশয়লোঃ 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, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger 
Riyanto, Aditya Pradana Setiadi. 

ইিলোনঃ Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, 
Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

িলোিলোনঃ Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka 
Eguchi, Yuko Masui, Riho Tanaka, Marie Yamamoto, 
Kaori Hachiya, Ayana Kaneyuki, Erika Kuga, Kaya 
Ozawa, Tsukasa Shibagaki, Michiaki Yuasa.

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

গিলোল্লো্ডঃ 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.

গিলোমলোজনয়লোঃ Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, 
Maria-Loredana Arsene, Denisa Dan, Diana Alexandra 
Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan 
Gîtman, Alina Hoară, Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana 
Lotrea, Anda-Olivia Marin, Bianca Mihăilă, Andreea 
Elena Moldoveanu, Oana-Elena Negrea, Mioara 
Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Elena 
Tudor.

িলোজশয়লোঃ Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina 
Isaeva. 

িলোইওয়লোনঃ Jing-Mao Ho.

িুজক্টঃ Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

> সম্লোদনলো িজিষদ

SAGE প্কলোশনীি উদলোি অনুদলোয়ন 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ প্কলোশ কিলো সম্ভব 
েয়য়য়ছ। 

জিজড

প্জসধি মলোর্্টবলোদী সমলোিজবজ্লোনী ও িলোজ্বিক িন েলওয়য় মলোনুয়ষি মর্টলোদলোি িলোিপেজিক স্বীকৃজিি  
জভজতিয়ি সমলোি প্জিষ্লোি সম্ভলোবনলো জনয়য় কেলো বয়লয়ছন এবং অয়ে্টি কিৃ্টত্ব গেয়ক আমলোয়দি 
সৃিনশীল ক্মিলোয়ক মুক্ত কিয়ি আমলোয়দি স্মিণ কজিয়য় গদন। 

এই আয়ললোিনলো সভলো গসবলো ও গেৃস্জল কলোয়িি িরুজি জবষয়গুয়ললো উয়ন্িন কয়ি। সমগ্র জবয়বেি 
িলোজ্বিকিলো রেম গক্য়ত্রি িজিবি্টন সম্য়ক্ট, গদশীয় সীমলোনলোি বলোইয়ি কম্টিি গেৃকম্টী এবং উিরকু্ত কম্ট 
িজিয়বশ জনয়য় িলমলোন আয়্লোলন জনয়য় আয়ললোকিলোি কয়িন। 

(ববজবেক) িলোিননজিক জসধিলোন্ গনওয়লোয় গক্য়ত্র নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলোি প্ভলোব জদন জদন বৃজধি 
িলোয়ছে। এই আয়ললোিনলো সভলো নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো সংয়রলোয়গি জভজতি ও উন্নয়ন অনুসন্ধলোন 
কয়ি এবং সমগ্র জবয়বে িলোয়দি িলোিননজিক, সলোমলোজিক ও অে্টননজিক প্ভলোব আয়ললোিনলো কয়ি। 



 

গদয়শি রেজমক সংগঠয়ন আন্ঃজবভলোিনমূলক ইজিেলোস   
জরিস জটজল, ইউএসএ, জিওজি্টনলো গিলোিলোস, গমজর্য়কলো, 
ও জনক জেওয়ডলোি, ইউএসএ
িলোজিরেজময়কি জভজতিয়ি কম্টিি গৃেকম্টীয়দি ববজবেক শলোসন প্জরিয়লো  
সলোবজিনলো মলোিয়িজতি, ইিলোজল
িুরুষলোলী আিিণ ও জিিৃত্বঃ অজভবলোসী নলোিীি স্বলোমীয়দি িলোয়শ েলোকলো
গেলমলো লুি, িলোম্টলোজন
জসগিলোিুি, জশশু ললোলন িলোলয়নি কন্য উতিম স্লোন... কলোি িন্য?  

ইউইয়য়ন জিও, জসগিলোিুি
িলোিলোয়ন অজভবলোসী গসবলো কম্টীয়দি জনয়য়লোগ ও প্জশক্ণ   
গি-জিয়লো ল্লোন, িলোইওয়লোন
গভ্টধলোিন ও সন্লোন িন্দলোন মিুজি রেম জেয়সয়ব 
শজম্টললো রুদ্রিলো, ইউএসএ
গৃেকম্টীয়দি অজধকলোয়িি িন্য গয়বষণলো সংয়রলোগ 
সলোবজিনলো মলোিয়িজতি, ইিলোজল, ও গেয়লন গশলোয়য়য়কন, 
িলোম্টলোজন

> িলোজ্বিক দৃজটিভজগি   
অনুিণয়নি ধলোিণলো সমলোিিলোজ্বিক প্ি্য় জেয়সয়ব
েলোট্টমুট গিলোসলো, িলোম্টলোজন
বলকলোয়নি জবরুয়ধি সেয়রলোজগিলোি সমলোিি্বিঃ 
গিসজমনকলো ল্লোঞ্লোক-এি সলোক্লোৎকলোি 
ল্লোজবনি কুনুয়শজভ

> উন্ুক্ত জবভলোগ 
ক্মিলোধি বলোইয়িি গললোকঃ িীয়নি আবলোসন উন্নয়ন গকলোম্লোজন এবং 
কৃষক আয়্লোলন    
ইউ দু, ইউএসএ  
গ্লোবলোল ডলোয়লোলয়গি গিলোমলোনীয় সম্লোদনলো িজিষয়দি িজিজিজি 
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> এ সংখ্লোয় েলোকয়ছ 

সম্লোদকীয়    

> সমলোিজবজ্লোন জনয়য় আয়ললোিনলো
িুঁজিবলোদ, মলোনবিলোি অজনজচিি ভজবষ্যৎ: 
িন েলওয়য়-এি সলোক্লোৎকলোি  
ল্লোজবনি কুনুয়শজভ, কয়সলোয়ভলো

> নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো
নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো সংয়রলোগ
কলোজিন জিশলোি, অজ্রিয়লো  
মলোনজিয়ত্র সংরুক্তিলোঃ মুক্ত বলোিলোি জিন্লোধলোিলো বিলোিলো 
জববে আবধি 
কলোজিন জিশলোি, অজ্রিয়লো 
িজটলিলো ও সিলীকিণঃ ইউয়িলোিীয় নীজি জিন্লোধলোিলো 
জডয়য়টলোি প্লোয়ে, িলোম্টলোজন  
িলবলোয়ু আগ্রলোর্কলোিী ব্বসলোজয়ক গনিলো   
এয়লইন ম্লোকজকওন, অয়্রেজলয়লো 
রিলোজিয়লি নব্-উদলোিিলোবলোদী জিন্লোশীল গগলোষ্ী   
েলোিনলোন িলোয়মলোি, রিলোজিল
জিন্লোধলোিলোি িিলোমশ্টকলোিীঃ বলোিলোিিলোিকিণ বলো আজধিি্ জবস্লোয়িি একজট 
েলোজিয়লোি?    
মলোজটয়লোস জকজিং, কলোনলোডলো

> গসবলোি সংকট 
সীমলোয়নলোতিি গসবলোঃ 
গসবলো ও গসবলো মূলক কলোয়িি িজিবি্টন 
গেইজড গটফ্লোইড, ইউএসএ, ও গিজনিলোি জিইয়য় িুন,
কলোনলোডলো  
গসবলোি ববজবেক সংকট?  
জিয়য়লোনলো উইজলয়লোমস, ইউয়ক 
আইএলও-গি গৃেকম্টীয়দি িন্য উিরুক্ত কলোয়িি গক্য়ত্র মলোনসম্মি কম্ট 
িজিয়বশ    
এয়ডল ব্লোয়কট, কলোনলোডলো 
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"একমলোত্র ববজ্লোজনক গর প্শ্নজট আমলোয়দি কিলো েয় িলো েলঃ এখলোন গেয়ক আমিলো 
জকভলোয়ব গবি েয়ি িলোজি? জকভলোয়ব মলোনুয়ষি জনয়িি ধ্ংয়সি জদয়ক েঠকলোিীি 
ময়িলো গদৌড় বন্ধ কিয়ি িলোজি? জকভলোয়ব মলোনুয়ষি মর্টলোদলোি িলোিপেজিক স্বীক-ৃ

জিি জভজতিয়ি আমিলো সমলোি প্জিষ্লো কিয়ি িলোজি?"

িন েলওয়য়
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>>

> িুঁজিবলোদ,

িন েলওয়য়-এি সলোক্লোৎকলোি 

িন েলওয়য় গমজর্য়কলোি িয়ুয়বললো শেয়ি অবজস্ি অয়টলোয়নলোমলোস জববে-
জবদ্লোলয়য়ি সমলোিজবজ্লোয়নি অধ্লোিক। জিজন মলোর্্টবলোদ ি্বি, িলোিলোজি-
স্লো আয়্লোলন ও িুজঁিবলোদ জবয়িলোধী নিনু ধিয়নি সংগ্রলোয়মি উিি 
অয়নক গলখলো প্কলোশ কয়িয়ছন। িলোিঁ বই Change the World 
Without Taking Power (২০০২, নিনু সংস্কিণ ২০১০) 
এগলোিজট ভলোষলোয় অনজূদি েয়য়য়ছ এবং আন্ি্টলোজিক জবিয়ক্টি ঝড় 
িয়ুলয়ছ। িলোিঁ নিনু বই Crack Capitalism (২০১০)-এ আিও 
রজুক্ত জদয়য় বয়লন গর িলমলোন জবপ্ব জনয়য় আমলোয়দি জিন্লোি একমলোত্র 
িে েয়ললো িুজঁিবলোদী কিৃ্টয়ত্বিময়ধ্িলোটল বিজি, জবস্লোি কিলো, বহুমখুী 
কিলো ও িন সম্কৃ্ত কিলো। প্ভলোব জবস্লোিকলোিী সলোমলোজিক িয়্বিি উিি 
িজিিলোজলি একজট প্কয়পেি অংশ জবয়শষ েয়ছে এই সলোক্লোৎকলোি। 

গর প্কয়পেি উয়দ্শ্য েয়ললো জবখ্লোি সমলোিজবজ্লোনীয়দি সলোয়ে কয়েলোি-
কেয়নি মলোধ্য়ম আন্ি্টলোজিক ও িলোিীয় সমলোিজবজ্লোয়নি জবভলোিন 
খুয়ঁি গবি কিলো। িলজি সলোক্লোৎকলোিজট জনয়য়য়ছন আইএসএ িজুনয়ি 
গসলোজশওলজিস্ট গনটওয়লোক্ট-এি সেয়রলোগী সদস্ ল্লোজবনি কুনুয়শভ-
জস। জিজন কয়সলোয়ভলোি জপ্জস্টনলো জববেজবদ্লোলয় গেয়ক সমলোিজবজ্লোয়ন 
এমএ সম্ন্ন কয়িয়ছন।  

মলোনবিলোি অজনজচিি ভজবষ্যৎ 

িন েলওয়য়। 
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ল্লোকুঃ অয়নকগুয়ললো ি্বি িয়য়য়ছ রলো জববেয়ক একজট সলোমলোজিক ব্বস্লো 
জেয়সয়ব এবং উন্নয়নয়ক ববজবেক অসমিলোি অনুরটক জেয়সয়ব ব্লোখ্লো ও 
জবয়লেষণ কিয়ি িলোয়। আিয়কি জদয়ন মলোর্্টবলোয়দি ভূজমকলোয়ক আিজন 
জকভলোয়ব মূল্লোয়ন কয়িন এবং মলোর্্টবলোদ ও মলোর্্টবলোদীয়দি ভজবষ্যৎ জনয়য় 
জক ভলোয়বন?

িেঃ একমলোত্র জবজ্লোন সম্মি গর প্শ্নজট আমলোয়দি জিজ্লোসলো কিলো েয় িলো 
েয়ললোঃ এখলোন গেয়ক আমিলো জকভলোয়ব গবি েয়ি িলোজি? মলোনুয়ষি স্ব-প্িলোজি 
ধ্ংয়সি জদয়ক এজগয়য় রলোওয়লোি গর অজবয়বিক প্জিয়রলোজগিলো িলো জকভলোয়ব 
গিলোধ কিলো রলোয়ব? মলোনুয়ষি আত্মমর্টলোদলোি িলোিপেলোজিক স্বীকৃজিি জভজতিয়ি 
জকভলোয়ব আমিলো সমলোি প্জিষ্লো কিয়ি িলোজি? 

অন্যভলোয়ব বলয়ি গগয়ল, এজট জভন্ন জিন্লো ধলোিলোি সলোয়ে িজড়ি গকলোন প্শ্ন 
নয়। আমলোয়দি এটলো বয়ল কেলো শুরু কিয়ি েয়ব গর, আমলোয়দি কলোয়ছ গকলোন 
উতিি গনই। আমিলো িলোজন নলো জকভলোয়ব সমলোয়িি িজিবি্টন আনয়ি েয়, গর 
িজিবি্টনজট অবশ্যই দিকলোি। মলোর্্টবলোদী জিন্লোধলোিলোয় এই প্শ্নগুয়ললোি গকলোন 
উতিি গনই। জকন্তু প্শ্ন কিলোি ময়িলো উিলোদলোন িয়য়য়ছ, রলো ববপ্জবক প্শ্ন। 
এবং ভজবষ্যৎ সম্য়ক্ট আজম বলয়ি িলোিজছ নলো। িয়ব সলোমলোজিক আয়রিলোশ-
টলো সলোিলো জবয়বেই গবয়ড় রলোয়ছে। এবং এজট রজদ ইজিবলোিক সলোমলোজিক িজিব-
ি্টয়নি জদয়ক গমলোড় নলো গনয় িখন ভজবষ্যৎ মূলি আিও কলুজষি েয়ব। এই 
রুজক্ত গেয়ক মলোর্্টবলোদ ভজবষ্যৎ মলোনবিলোি িন্য খুবই িলোৎির্টিূণ্ট। 

ল্লোকুঃ গডইজল গমইল-এি প্বয়ন্ধ নিুন বলো অপ্কলোজশি িে্ েয়ললো, জিজন 
জশপে দুন্টীজিগ্রস্ জকন্তু মর্টলোদলোিূণ্ট েলোব্টলোট জবজ্লোনীয়দি জনয়য়লোগ গদয় শুধু এটলো 
বললোি িন্য গর জিজন নয় বিং িজব্ট হৃদ গিলোয়গি প্ধলোন কলোিণ। িুঁজিবলোদী 
স্বলোয়ে্টি িন্য একলোয়ডজমক জ্লোয়নি এই অিব্বেলোিয়ক আিজন জকভলোয়ব 
ব্লোখ্লো কিয়বন?

িেঃ িুঁজি বিলোিলো জনয়জ্রিি জবয়বে প্জিজট ব্বস্লোি কলোর্টরিয়মই দুন্টীজি গয়ড় 
ওয়ঠ এবং এজট একলোয়ডজমক গক্ত্রয়কও অন্ভু্টক্ত কয়ি। জকন্তু সমস্লোজট 
দুন্টীজিি ময়িলো এি পেটি রটনলো নয়-গরমনজট আিজন উয়লেখ কয়িয়ছন। 
জকন্তু একলোয়ডজমক ও সলোমলোজিক উিলোদলোনগুয়ললো আমলোয়দি গিলোনুগজিক 
িলয়ি সলোময়ন গঠয়ল গদয়। এজট এমন সমলোিয়ক গ্রেয়নি িন্য গঠললো গদয় 
গর সমলোি আমলোয়দি প্জিজনয়ি েি্লো কয়ি রলোয়ছে। রলোিলো এই সলোক্লোৎকলোি 
িড়য়ব িলোয়দি প্লোয় সকয়ল গকলোন নলো গকলোন ভলোয়ব একলোয়ডজমক কলোয়িি 
সলোয়ে িজড়ি েয় জশক্লোে্টী জেয়সয়ব অেবলো জশক্ক জেয়সয়ব। আমিলো গর প্-
জিকূলিলোি মুয়খ িজড় িলো েয়ললো একটলো ব্বস্লোি জবরুয়ধি কলোি কিলো। 
আমলোয়দি সকল কলোয়িি ময়ধ্ এজট খুবই অনুজিি ও জবধ্ংসী, গেলোক গসটলো 
আয়ললোিনলো সভলোয়, আমলোয়দি জলজখি প্বয়ন্ধ অেবলো অনুয়ছেয়দ। 

ল্লোকুঃ ক্মিলোি জবজভন্ন অবস্লোয়নি সলোয়ে িুরুষলোজল ভলোয়বি গর সম্ক্ট গসই 
জবষয় জনয়য় আজম খুবই আগ্রেী। গিওয়লোন কয়নল-এি গর সলোক্লোৎকলোিজট 
আজম জনয়য়জছললোম গসখলোয়ন জিজন বয়লনঃ "এজট ব্লোখলো কিয়ি মলোনুয়ষি অে্ট-
বনজিক ক্মিলো, িলো্রি ক্মিলোি িলোশলোিলোজশ মলোনুয়ষি কলোয়িি ময়ধ্ গর জলগি-
গি জবভলোিন আয়ছ গসটলো ির্টয়বক্ণ কিলো গুরুত্বিূণ্ট।" গরমনজট এন্থজন 
জগয়ডন্স আমলোি সলোয়ে আয়িক সলোক্লোৎকলোয়ি বয়লনঃ "জববেব্লোিী গর অে্টনন-
জিক ম্লো িলো জলগিগি জবভলোিন সে জকছু ববজশটি্ প্জিিজলি কয়ি। রলো 
"িুরুষলোজল ভলোবয়ক" িুজটয়য় গিলোয়ল এবং এজট ববজবেক অে্টনীজিি বলোিলোয়ি 
মলোিমুখী আিিণ কয়ি রলো গেয়ক উতিিয়ণি িে এখনও অয়নক দূয়ি।" 
ববজবেক অে্টনীজিি বলোিলোয়ি প্ভলোব জবস্লোিকলোিী উিলোদনগুয়ললোি ভূজমকলো 
সম্য়ক্ট এবং অে্টননজিক ক্মিলোি সলোয়ে িুরুষলোজল ভলোয়বি সম্ক্ট জনয়য় 
আিনলোি মিলোমি জক? 

িেঃ খুবই িমৎকলোি একজট প্শ্ন। আজম ময়ন কজি এই বণ্টনলোগুয়ললো আজম 
উয়্লো জদক গেয়ক িিিলোম। জববে অে্ট বলোিলোয়ি অে্ট ম্লোয় এই উিলোদলোন-
গুয়ললোি আগ্রলোসী আিিণ িলোয়দি জলগি ববষ্যয়মি িললোিল নয়। অন্য গকলোন 
কলোিণ িয়য়য়ছ। অয়ে্টি প্কৃজি, অয়ে্টি রিমলোগি ও জনি্ সম্প্রসলোিয়ণি 

িললোিলই েয়ছে এই আগ্রলোসী আিিণ। আগ্রলোসন রলো অয়ে্টি প্কৃজিি সলোয়ে 
অন্্টজলজখি; সম্ভবি এজটি সবয়িয়য় কলোর্টকিী ও বলোধ্িলোমূলক বশ্যিলো 
েয়ব িুরুষলোলী আিিণ। কলোিণ আমলোয়দি সমলোয়িি প্জিষ্লোনগুয়ললো ঐজিেলো-
জসকভলোয়ব গময়য়য়দি গিয়য় গছয়লয়দি গবজশ গুরুত্ব গদয়। রিজদন অে্ট 
েলোকয়ব, রলোিলো অয়ে্টি জবস্লোয়িি িন্য িীবন জবজলয়য় গদয় িলোয়দি আিিণ 
অবশ্যই আগ্রলোসী েয়ব। িলোয়দি জলগি গরটলোই গেলোক নলো গকন। এ িকম 
িুরুষলোলী আগ্রলোসী আিিণ গেয়ক মুজক্ত গিয়ি আমলোয়দি অবশ্যই অে্ট 
দলোিট গেয়ক মুজক্ত গিয়ি েয়ব। এবং আমলোয়দি সলোমলোজিক সম্ক্টগুয়ললো 
জভন্নভলোয়ব ও অজধক সংয়বদনশীলিলোি জভজতিয়ি প্জিষ্লো কিয়ি েয়ব। 

ল্লোকুঃ জকভলোয়ব আমিলো একজট দলোজয়ত্বশীল িুঁজিবলোদী ব্বস্লো গয়ড় িুলয়ি 
িলোজি গরখলোয়ন সম্য়দি বৃজধি সলোমলোজিক িলোজেদলোি সলোয়ে সগিজিিূণ্ট েয়ব? 

িেঃ এটলো আসয়ল অসম্ভব। িুঁজি েয়ললো মলোনজবক িলোজেদলো বিলোিলো জনয়জ্রিি 
সম্দ বিজিি অিললোি। িুঁজি িখনই সম্দ েয়ব রখন িলো মুনলোিলো িেলো 
মূল্ জবস্লোয়িি মলোধ্য়ম িজিিলোজলি েয়ব। এজট এখন খুবই পেটি গর সম্দ 
সৃজটি আমলোয়দি আত্ম-ধ্ংয়সি জদয়ক গঠয়ল জদয়ছে। 

ল্লোকুঃ গিলোনলোল্ড ইংয়লেলোট কিৃ্টক ববজবেক মলূ্য়বলোধ িজিি অনুরলোয়ী, দুই 
ধিয়নি মলূ্য়বলোধ িধিজি িয়য়য়ছ। বস্তুগি মলূ্য়বলোধ িধিজি এবং প্েলোগি 
মলূ্য়বলোধ িধিজি। আিনলোি "Change the World without Taking 
Power and Crack Capitalism" বইয়য় প্কলোজশি এই ধলোিণলোজট 
জকভলোয়ব ধলোিণলোি ময়ধ্ িলমলোন গজিশীলিলোয়ক ব্লোখ্লো কিলো েয়য়য়ছ এবং 
জকভলোয়ব এই মলূ্য়বলোধ িধিজি িুজঁিবলোদ সটৃি অসমিলোয়ক প্ভলোজবি কয়ি?

িেঃ আজম ময়ন কজি নলো এটলো মলূ্য়বলোধ িধিজিি ময়ধ্ ভলোিসলোম্ গখলোিঁলোি 
মি প্শ্ন। আমলোয়দি ময়ন েয় একটলো জসয়স্টয়মি িলোয়ঁদ িয়ড়জছ রলো রিমলোগি 
সজেংস, গশলোষণ মলূক এবং অসম। গকলোয়নলো অন্ মধ্ গনই, গকলোয়নলো সুষম  
িুজঁিবলোদ গনই, মধ্বি্টী গকলোয়নলো অবস্লোন গনই, আিনলোয়দি জনকট প্জিয়বজশ 
গ্রীকয়দি অজভজ্িলো জবষয়জট িজিষ্লোি কয়ি, খবু িজিষ্লোি। আিজন গর 
বইয়য়ি কেলো উয়লেখ কিয়লন, িলোি রজুক্ত এই গর, আমলোয়দি িুজঁিবলোদ ভলোঙয়ি 
েয়ব, জকন্তু আমিলো িলোজন নলো জকভলোয়ব এটলো কিয়ি েয়, সুিিলোং আমলোয়দি 
অবশ্যই জিন্লো ও গয়বষণলো কিয়ি েয়ব। িলোয়্রিি মলোধ্য়ম এটলো কিলো রলোয়ব নলো। 
গরয়েি ু আিনলোি রয়ুগলোস্লোজভয়লো ও অন্যলোন্য জবষয়য়ি আিনলোি অজভজ্িলো,  
আয়িলো অন্যলোন্য অজভজ্িলো িজিষ্লোি কয়ি, িলোই আমলোয়দিয়ক অবশ্যই অন্য 
িে খুিঁয়ি েয়ব। Crack Capitalism বইয়য় শি শি জছয়দ্রি ময়ধ্ও 
অন্যলোন্য জবষয়গুয়ললো আজম গদজখয়য়জছ রলোই গিলো ময়ধ্ আমলোয়দি িুজঁিবলোদী 
কলোঠলোয়মলোি ময়ধ্ জনজেি অন্য িীবন রলোত্রলোি প্জি লক্ লক্ অনুসন্ধলোন, অন্য 
িীবনধলোিলো সজৃটি কিয়ি েয় প্য়য়লোিয়ন অেবলো স্বিঃস্িূ্ট ইছেলোয়, এবং আজম 
গশষ কজি গর, একমলোত্র িে রলোি মলোধ্য়ম আমিলো জবপ্বয়ক বঝুয়ি িলোজি িলো 
েল সজৃটি, প্সলোি, বহুলীকিণ, িন সমলোয়বশ এবং অন্যলোন্য।

ল্লোকুঃ আিজন জক জববেলোস কয়িন সমমলোজত্রক সমলোি সম্ভব?

িেঃ হলো,ঁ িয়ব আজম এটলোয়ক মলূ জবষয় জেয়সয়ব গদজখ নলো। মলূ জবষয় েল,  
আমিলো আমলোয়দি কম্ট, সিৃনশীল শজক্তয়ক অয়ে্টি অধীনিলো গেয়ক মকু্ত 
কিয়ি িলোজি জকনলো। এটলো জক সম্ভব? আজম এমনটলোই ময়ন কজি, কলোিণ আজম 
মলোনব িলোজিি িন্য অন্য গকলোয়নলো ভজবষ্যি গদজখ নলো। সম্ভবি আিনলোয়ক প্-
শ্নজট িনুগ্টঠন কয়ি জিজ্লোসলো কিয়ি েয়বঃ আিজন ও জববেলোস কয়িন গর বি্ট-
মলোয়ন সংগঠন বলো সমলোি িলোজলয়য় গনওয়লো সম্ভব? উতিি রলো েয়ি িলোয়ি িলো েলঃ 
সম্ভবি, জকন্তু শুধ ুসংয়ক্য়ি। কলোিণ িুজঁিবলোদ আমলোয়দিয়ক ধ্ংস কিয়ি 
খবু গবজশ সময় জনয়ব বয়ল ময়ন েয় নলো। প্জিয়রলোজগিলো িলয়ছ, িুজঁিবলোদ 
আমলোয়দি গেয়ক মকু্ত েওয়লোি আয়গ আমিলো জক এ গেয়ক মকু্ত েয়ি িলোিব?  
আজম উতিি িলোজন নলো, জকন্তু আজম িলোজন আজম গকলোন জদয়ক অবস্লোন কিজছ।

ল্লোকুঃ রকু্তিলোি্ ইউয়িলোিীয় ইউজনয়ন ছলোড়লোি িন্য গণয়ভলোট কয়িয়ছ, 
গরখলোয়ন ইউয়িলোি জনয়িই অয়নক ি্লোয়লয়ঞ্ি সম্মখুীন েয়ছে, জবয়শষ কয়ি 

>>
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গঠনিলোজ্রিক অে্টননজিক ও িলোিননজিক ম্লো। এই ি্লোয়লঞ্গুয়ললো অে্টনীজি-
গি গনলোয়বল প্লোপ্ত গিলোয়শি জস্টগজলয়িি মলোধ্য়ম ভলোল ভলোয়বই ব্লোখ্লো কিলো 
েয়য়য়ছ জরজন বয়লয়ছন গর, রকু্তিলো্রি, আইএমএি এবং জববে ব্লোংয়কি িলোয়ি 
প্য়দশগুয়ললোয়ক অে্টনীজিি জবজশপেলোয়য়নি মলোধ্য়ম সিকলোজি সম্জতিয়ক গব-
সিকলোজিকিণ কিয়ি প্য়িলোজিি কিয়ছ এবং সেয়িই জনয়্রিন গরলোগ্ গগলোজষ্ 
শলোসন বিজি কয়িয়ছ। এটলো জকভলোয়ব ববজবেক ম্লোি গপ্জক্য়ি ইউয়িলোয়িি 
জভিয়ি ও বলোইয়িি গদশ গুয়ললোয়ি প্ভলোব গিলয়ব?

িেঃ আিনলোি গশষ কেলোগুয়ললো "ববজবেকম্লো" জছল খবু গুরুত্বিণূ্ট। িলোিলোজি-
স্টিলো "ঝড়" বয়ল আসয়ছ রলোই গিলো ময়ধ্ আমলোয়দি ওিি খবু সম্ভবি 
সলোময়নি বছিগুয়ললোয়ি আিও খলোিলোি েয়ব। এই ঝড় িয়ুিলো জববে িয়ুড়ই 
অনুভিূ েয়ছেঃ ট্লোম্ এবং গরিজর্ট েল িলোি একজট জদক। আমিলো জকভলোয়ব 
এটলো গমলোকলোয়বললো কিব? িুজঁিি জদয়ক আমলোয়দি কু্ব্ধিলোয়ক জিজিয়য়। এবং 
আয়িলো িলোৎক্জণকভলোয়ব, িলোিীয়িলোবলোদয়ক প্ি্লোখ্লোন কিয়ি সম্ভলোব্ সব  
জকছ ুকয়ি। ইউয়িলোয়িি বি্টমলোন িলোিীয়িলোবলোয়দি জবকলোয়শি অবস্লো ভয়লোভে। 
এবং ইজিেলোয়সি জশক্লো িজিষ্লোিঃ িলোিীয়িলোবলোদ মলোয়ন েল মিৃু্  আি েি্লো, 
আি জকছ ুনলো।

ল্লোকুঃ গরয়েি ুকয়সলোয়ভলো একজট গছলোট গদশ রলো মলোত্র ১০ বছি আয়গ স্বলোধীন 
েয়য়য়ছ, আমিলো এখনও অয়নক সমস্লোি সম্মখুীন েজছে, জবয়শষ কয়ি জভসলো 
রজুক্তকিণ প্জরিয়লো এবং ইউয়িলোিীয় ইউজনয়ন একীভবয়ন। এই জবজছেন্নিলো 
মকু্ত আয়্লোলন, অন্যলোন্য ইউয়িলোিীয় গদশ ও সংস্কজৃিি সলোয়ে গরলোগলোয়রলোগ,  
ইউয়িলোিীয় বলোিলোয়ি একীভবন এবং ইউয়িলোিীয় িলোকজিি সুয়রলোয়গি অজধকলো-

িয়ক বলোধলোগ্রস্ কিয়ছ গরখলোয়ন আমলোয়দি ৬০ শিলোংশ মলোনুয়ষি বয়স ২৫ এ 
িকম। আমিলো ইউয়িলোিীয় ইউজনয়য়নি সলোয়ে একীভিূ েওয়লোি প্য়য়লোিনীয়-
িলো অনুভব কজি। কয়সলোয়ভলোি ইউয়িলোয়ি অন্ভু্টক্ত ও একীভিূ েওয়লোি িন্য 
আমলোয়দি গকলোন কিণীয়য়ক আিজন সলোয়িস্ট কিয়বন?

িেঃ "ইউয়িলোিীয় ইউজনয়য়ন অন্ভু্টক্ত েওয়লো" জক "একীভিূ েওয়লো"ি 
সমলোন? অবশ্যই নলো। ইউয়িলোিীয় ইউজনয়ন শক্ত ভলোয়ব নব্-উদলোিিলোবলোদ 
বিলোিলো গজঠি একজট কিৃ্টত্বিিলোয়ণ সংগঠন। এটলো আচির্টিনক নয় গর, মলোনুষ 
এি জবয়িলোয়ধি গিয়গয়ছ। জকন্তু এি প্জিয়ক্লোয়ভি আসল ভয়লোভে জদক েল 
িলোিীয়িলোবলোদ রলো এি সলোয়ে সম্জক্টি (উদলোেিণ স্বরূি গরিজর্ট)। আমলোি 
িন্য ইউয়িলোিীয় ইউজনয়য়নি সব গিয়য় গুরুত্বিণূ্ট জদক েল গর, এজট ২য় জববে 
রয়ুধিি েি্লোকলোয়্ডি িি সীমলোন্ রয়ুধিি িয়ল গয়ড় উঠলো সংগঠন। রজদ 
আমলোয়দি সব গিয়য় ভলোল ইউয়িলোিীয় গমল বন্ধন িলোখয়ি েয় িলোেয়ল 
আমলোয়দি রলো িলোজলয়য় রলোওয়লো উজিি িলো েলঃ সীমলোয়ন্ি জবরুয়ধি রধুি। 
কয়সলোয়ভলোি িন্য এি মলোয়ন জক েয়ি িলোয়ি? সয়ব্টলোিজি, অজভবলোসীয়দি িন্য 
সীমলোনলো উয়ন্লোক্ত কয়ি গদওয়লো, িলোিলো ইউয়িলোি গেয়ক আসুক, মধ্ প্লোি্, 
আজফ্কলো বলো গরখলোন গেয়কই আসুক। এভলোয়ব আিজন অন্যলোন্য গদশ ও সংস্ক-ৃ
জিি সলোয়ে সম্য়ক্টলোন্নয়ন কিয়ি িলোিয়বন। এভলোয়বই আিজন ৬০ শিলোংশ 
মলোনুষ রলোয়দি বয়স ২৫ এি কম িলোয়দি িীবনয়ক সমধৃি কিয়ি িলোয়িন।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ
ল্লোজবয়নি কুনুয়শভজস <labinotkunushevci@gmail.com>
িন েলওয়য় <johnholloway@prodigy.net.mx>
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জি
ন্লোি ধলোিলো অয়নক আকৃজি ও আকলোয়ি আয়স, িয়ব এি গুরুত্ব 
অয়নক বৃজধি িলোয়ছে বয়ল ময়ন েয়। আনুষ্লোজনকভলোয়ব, জকছু জববে-
জবদ্লোলয় এবং সদস্ সংস্লোি সুজবধলোবলোদী দয়লি গয়বষণলো প্জি-
ষ্লোন, িলোিনীজিয়ি এবং নীজিজনধ্টলোিয়ণ িলোয়দি জরিজটক্লোল প্-

জিজনজধ েলোয়ক। জিন্লোি ধলোিলোি উৎিজতিি এই ধলোিলো গণিলোিনীজিি প্লোজন্ক 
জবিয়ক্টি প্জি জববেজবদ্লোলয়-জভজতিক বুজধিিীবীয়দিয়ক ধলোজবি কয়ি। 
গিশলোগি জিন্লোি ধলোিলো জববেজবদ্লোলয়য়ি অধ্লোিকয়দিয়ক গণমলোধ্য়ম জবয়শ-
ষজ্ জেয়সয়ব প্জিস্লোিন কয়িয়ছ।

    গিশলোগি ভলোবনলো-জিন্লোি মলোনুষিলো িলোয়দি জনয়িয়দিয়ক জনিয়িক্ জ্লোন 
ও প্মলোণজভজতিক অজভগময়নি প্জি জনয়বজদি গটকয়নলোয়রিট র্রিিলোলক 
জেয়সয়ব উিস্লোিন কিয়ি িলোয়। আিও ভলোবনলোি প্েলোগি আয়মজিকলোন 
ধলোিণলো স্বলোধীন দক্িলো ও িনস্বলোয়ে্টি ওিি গিলোি গদয়। 

নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো রলো গদয়শি বলোইয়ি সংরুক্ত ও সুসংবধি। 
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    জকন্তু প্িলোিমূলক দৃয়শ্যি জবিিীয়ি, অজধকলোংশ জিন্লো েল নীজি জনধ্টলোিণ 
জভজতিক। গরয়েিু সংস্লোগুয়ললো নীজি-সম্জক্টি দক্িলো, িিলোমশ্ট ও আয়লেষ- 
ইি্জদি প্জি জনয়বজদি রলো জিন্লোজবদ জেয়সয়ব কলোি কিলোি নূ্নিম 
গরলোগ্িলো, জবস্লোজিি সংজ্লো নয়, িলোিলো ি্লোয়নল জনধ্টলোজিি জ্লোন জনজচিি এবং 
প্স্তুি কয়ি। একিন সমলোয়ললোিনীয় জিন্লোজবয়দি গয়বষণলোয় এটলো গদখলোয়নলো 
একটলো গুণ গর জিন্লোি ধলোিক জবয়শষজ্িলো জনিয়িক্ েওয়লোি গিয়য় গবজশ 
িলোিননজিক এবং গকৌশলীি গিয়য় গবজশ জবিজক্টি। গয়বষণলোি িজিয়বশ, 
অেননজিক স্বলোে্ট, িলোিনীজি, গণমলোধ্য়মি ময়ধ্ গেয়কই জিন্লোজবদগণয়ক 
িক্িলোয়িি অংশ, সুশীল সমলোি, এবং গরেণীগঠন িধিজিি মলোধ্ম জেয়সয়ব 
জেয়সয়ব গদখলো গরয়ি িলোয়ি।

    এটলো জবয়শষ কয়ি নব্ উদলোিিলোবলোয়দি দলোজবি সক্মিলো বিজিি ব্লোিলোয়ি 
প্য়য়লোগ কিলো েয়। মুক্তবলোিলোি জিন্লোজবদ গন ১৯৭০ এি দশয়ক "নব্ উদলো-
িিলোবলোদী প্জিজবপ্ব" এি গকৌশজল প্বি্টক জছয়লন। িখন গেয়কই উন্নি 
গনটওয়লোক্ট "জিন্লোি প্জিয়রলোজগিলো "-য় রুক্ত েয়য় িয়ি এবং নব্ উদলোিিলো-
বলোদী উদলোেিয়ণি শজক্তয়ক িলমলোন িলোখয়ি অবদলোন িলোয়খ। সীমলোন্ গিজিয়য় 
রুক্ত ও গরেণীভুক্ত েয়য় এবং উন্নি িজিত্র ব্বেলোি কয়ি িলোিলো আয়িলো গবজশ 
সমে্টক অন্ভু্টক্ত কিয়ি িলোয় এবং িলোিীয় ও আন্ি্টলোজিক ির্টলোয়য় সিকলো-
িয়ক প্ভলোজবি কিয়ি িলোয়। িলোিলো প্িুি িজিমলোণ গকৌশল প্য়য়লোগ এবং 
সম্দ জনয়য়লোগ কয়ি গপে বিজি কিয়ি এবং একজট জনজদ্টটি জদয়ক িলোিনীজি 
গক প্ভলোজবি কিয়ি িলোয়। আন্ি্টলোজিক নব্ উদলোিিলোবলোদী সংগঠন প্জি-
গরলোজগিলোমূলক শজক্তি বিলোিলো এরলোবৎ প্জিবিন্দ্বীেীন অবস্লোয়, গরয়েিু শজক্ত-
শলোলী কয়ি্টলোয়িশন প্জিষ্লোন এবং গকলোজটিজিিলো িলোিননজিক অজধকলোয়িি 
ওিি জনভ্টিশীল। মুক্তবলোিলোি িজিয়বশবলোদ ও িলবলোয়ু িজিবি্টন সংশয়-
বলোদ, উদলোিিলোবলোদ গেয়ক উদগি েয়য় এবং িীবলোশ্ম খজনি, ও শজক্ত জশপে 
বিলোিলো জবজনয়য়লোগকৃি নব্ সংিজক্ি জিন্লোধলোিলো েল এি আকষ্টণীয় উদলোেিণ।

    প্বয়ন্ধি এই অংশ জিন্লোধলোিলোি জবজভন্ন জদক আয়ললোকিলোি কয়ি। কলোজিন 
জিশলোি "আটললোস গনটওয়লোক্ট"-এি জবকলোশ িিনলো কয়িন। গসখলোয়ন জিজন 
গদখলোন গর, ব্লোজক্তগি প্জিষ্লোয়নি বলোইয়ি জগয়য় জিন্লোি ধলোিলো জনয়য় গয়বষণলো 

েওয়লো উজিি। জিটলোি জপ্জেও ইউয়িলোয়িি জিন্লোি রটনলো ব্লোখ্লো কয়ি "গন-
টওয়লোক্ট জবন্যলোস"-এ (http://thinktanknetworkresearch.net/) 
ব্লোখ্লো গদজখয়য়য়ছন। জপ্জেও নব্ উদলোিিলোবলোদ ও সংিজক্ি িয়ে ইউয়িলো-
িীয় ইউজনয়নয়ক িজিবি্টন কিয়ি নীজি জনধ্টলোিয়ণ িলোিনীজিি গিটিলোয়ক 
উদ্লোজসি কয়িয়ছন। 

    দুজট গকস স্টলোজড গদখলোয়, কি গভীিভলোয়ব "জিন্লোি প্জিয়রলোজগিলো"- গক 
অয়বেষণ কিলো েয়। এয়লইন গমকওয়লোন অয়্রেজলয়লোয় িলবলোয়ু িজিবি্টন 
জবয়িলোধী গক্য়ত্র নব্ উদলোিিলোবলোদী জিন্লোধলোিলোি ব্লোখ্লো কয়িয়ছন। জিজন ক্-
মিলোয়ক ব্লোিকভলোয়ব জনয়দ্টশ কয়িয়ছন এবং িজিষ্লোি কয়িয়ছন গর, জিন্লো 
ধলোিলো সংগজঠি নব্ উদলোিিলোবলোদী গনটওয়লোয়ক্টি অংশীদলোজিি সলোয়ে িজড়ি। 
রিলোজিয়ল আটললোয়সি সলোয়ে িজড়ি "মুজক্তয়রলোধিলো"-িলো "ওয়লোক্টলোস্ট িলোজট্ট" ও 
জদলমলো িলোউয়সি এি িলোিয়ত্বি জবয়িলোয়ধি প্ধলোন সংগঠক জছল। গেিনলোন 
িলোজময়িি এই নিুন কম্টীয়দি উৎিজতিয়ক ১৯৬০-এি দশয়ক জিজিয়য় 
জনয়য় রলোন এবং গদখলোন িলোয়দি সলোয়ে অিীি জিন্লোধলোিলোি জমল িয়য়য়ছ আি 
রিলোজিল ও এি বলোইয়িও সংগজঠি নব্ উদলোিিলোবলোদীয়দি গনটওয়লোক্ট 
িয়য়য়ছ।

    অবয়শয়ষ ম্লোজেয়লোস িলোি প্বয়ন্ধ আয়ললোিনলো িলোজলয়য় রলোয়ছেন, জবয়শষ 
কয়ি জ্লোন আকলোঙ্কলোি বন্ধন লুকলোয়নলোি উদলোেিণ জনয়য়, রলো জিন্লোি ধলোিলোয়ক 
ববজশটি্মজ্ডি কয়ি। বলোজণজি্ক ববজবেক িিলোমশ্ট সংস্লোগুয়ললো বলোহি অললো-
ভিনক ববজশয়টি্ি সুজবধলো জনয়য় ও "প্মলোণজভজতিল জ্লোন" গক ববধকিণ 
কিলোি দলোজব জনয়য় জিন্লো ধলোিলো ব্বস্লোিনলোি ব্য়ভলোি জনয়িিলোই বেন কিয়ি 
িলোয়ি।

    এই গকস স্টলোজডগুয়ললো সমলোয়ললোিনলোমূলক জিন্লোি গয়বষণলোয়ক জকভলোয়ব 
প্ভলোজবি কয়ি? প্েমি, নীজি অেবলো িক্িলোিমূলক জিন্লোধলোিলোয়ক ব্লোজক্ত, 
প্জিষ্লোন ও ধলোিণলোি িজিবি্টনশীল গনটওয়লোক্ট জেয়সয়ব আয়ললোিনলো কিলো 
উজিি। জবিিীয়ি, গয়বষণলোয় আইয়নি গরৌজক্তকিলো ও আদশ্টগি, অে্টনন-
জিক, িলোিননজিক এবং প্লোজিষ্লোজনক অগিীকলোিগুয়ললোি ব্লোিলোয়ি জিন্লোধলোিলোি 
ও গনটওয়লোয়ক্টি প্ভলোব গখলোঁিলো উজিি।
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> মলোনজিয়ত্র সংরুক্তিলোঃ
মুক্তবলোিলোি জিন্লোধলোিলো বিলোিলো 
জববে আবধিকিণ

মনুলোিলো গকজ্রিক জিন্লোি বিলোিলো জববে সম্য়ক্ট িজিবজি্টি 
ধলোিণলোসমেূ। 

কলোজিন জিশলোি, গিলোেলোয়নস গকিললোি জববেজবদ্লোলয় জলঞ্, অজ্রিয়লো

>>

এ্টজন জিশলোি, একিন উচ্চমলোয়নি িজিবলোি গেয়ক আগি 
একিন জরিজটশ ব্বসলোয়ী, জিডলোয়িি ডলোইয়িস্ট কনডলোনয়স-
সন অি েলোয়য়কস গিলোড টু সলোি্টয়ডলোম িয়ড়জছয়লন এবং এজট 
সম্য়ক্ট উৎসলোেী জছয়লন। এই রুধিকলোলীন বইয়ি, এি এ 

েলোয়য়ক ি্লোজসবলোদ জনয়য় সমলোিিয়্রিি সলোয়ে জমজলি েন এবং সিকলোজি 
িজিকপেনলোি উিি ঝলোঁজিয়য় িয়ড়ন, রলো িলোি ময়ি, অজনবলোর্টভলোয়ব দলোসয়ত্বি 
জদয়ক িজিিলোজলি কয়ি। জবিিীয় জববেরুয়ধিি িি, জিশলোি িলোিনীজিয়ি গরয়ি 
গিয়য়জছয়লন জকন্তু গেইক িলোয়ক গবলোঝলোয়ি সক্ম েন গর "িলোিনীজিয়ি ভুয়ল 
রলোন। িলোিনীজিজবদিলো গকবল জবদ্মলোন মিলোমি অনুসিণ কয়ি। রজদ 
আিজন রটনলো িজিবি্টন কিয়ি িলোন, িলোেয়ল আিনলোি ধলোিনলো িজিবি্টন 
কিয়ি েয়ব।" অন্য কেলোয়,  জশক্ক, গলখক, সলোংবলোজদক এয়দিয়ক গবলোঝলোন  
-এবং িলোিনীজিজবদিলো িখন এমজনয়িই এয়দি অনুসিণ কিয়ব। এইভলোয়ব, 
জেঙ্ ট্লোঙ্ ময়ডল এি বিজি েয়।

    গেইক আইয়নি শলোসয়নি অধীয়ন মুক্ত বলোিলোি, সীজমি সিকলোি, এবং 
ব্জক্ত স্বলোধীনিলোি ধলোিণলো ছজড়য়য় গদওয়লোি লয়ক্্ একজট প্জিষ্লোন গয়ড় 
গিলোললোি িন্য একজট ভলোল সগিী খুঁয়ি িলোনজন। জিশলোি ল্ডয়ন ১৯৫৫ সলোয়ল 
ইনজস্টজটউট অব ইয়কলোনজমক অ্লোয়িয়লোস্ট (আইইএ) প্জিষ্লো কয়িন, রলো 
অজবলয়বে িলোিননজিক প্জিষ্লোয়নি উিি একজট মিলোদজশ্টক শলোখলো খুয়ল 
গদয়, গরয়েিু িলোি গিয়লোিম্লোনয়দি ময়ধ্ এজট একজট। সময়য়ি সলোয়ে 
সলোয়ে, আইইএ টুজি িলোজট্টি কম্টীয়দি নব্ উদলোিিন্থীয়ি রূিলোন্জিি কয়ি। 

এজট মলোগ্টলোয়িট ে্লোিলোয়িি জনব্টলোিনী প্্লোটিম্টয়ক একজত্রি কয়ি এবং িলোি 
অে্টননজিক নীজিগুজল জবয়শষ কয়ি গবসিকলোিীকিণ ও জনয়্রিয়ণি গক্য়ত্র 
সেলোয়িলো কয়ি।

    আইএই এি সিল প্জিষ্লোি িি, জিশলোি গসই সময়য় ম্ট গিয়লইজন 
গসলোসলোইজট (এমজিএস)-এি ময়িলো নব্-উদলোিিন্থী এজলট গগলোষ্ীগুজলি 
মলোধ্য়ম ভলোলভলোয়ব সংরুক্ত- নব্-উদলোিিজন্থ জেঙ্ ট্লোঙ্গুজলি উন্নয়য়ন িলোি 
রয়েটি শজক্ত উৎসগ্ট কয়িয়ছন। ম্লোনেলোটন ইনজস্টজটউট এবং ন্যলোশনলোল 
গস্টলোি িি িজলজস অ্লোনলোললোইজসস ইন দ্ আয়মজিকলো, কলোনলোডলোি গফ্িলোি 
ইনজস্টজটউট এবং অয়্রেজলয়লোি জসডি িি ইজ্ডয়িয়্ড্ট স্টলোজডি 
জিশলোয়িি এয়দি সবলোি উিি আজধিি্ জছল। ১৯৮০-এি শুরুয়ি  
আয়িকজট আরিমণলোত্মক শুরু কিলোি িন্য উিরুক্ত সময় জছল। অ্লোটললোস 
ইয়কলোনজমক জিসলোি্ট িলোউয়্ডশয়নি উয়দ্শ্য (রলো গকবলমলোত্র এটললোস গনটও-
য়লোয়ক্ট িজিজিি) জছল "মুক্ত বলোিলোি জেঙ্ ট্লোঙ্ এি বিলোিলো িৃজেবীয়ক আবধি 
কিলো" রলো বয়লজছয়লন িন ব্লোয়্ডয়লি, সলোয়বক এটললোস গপ্জসয়ড্ট, আইই-
এি মেলোিজিিলোলক এবং এমজিএস সদস্। ১৯৮১ সলোয়ল প্জিজষ্ি েওয়লোি 
িি গেয়ক এটললোস জববেব্লোিী ৯০ জটিও গবজশ গদশগুজলয়ি ৪৭৫ জট প্জি-
ষ্লোন িলোলু কয়িয়ছ, রলো জিজল গেয়ক েংকং এবং আইসল্লো্ড গেয়ক রলোনলো 
ির্টন্ জবস্ৃি। গবজশি ভলোগ সংস্লো রুক্তিলো্রি এবং ইউয়িলোয়ি অবজস্ি, জকন্তু 
ল্লোজটন আয়মজিকলো ৭৮ এবং িূব্ট এবং দজক্ণ এজশয়লোি ৩৭ জটি কম নয় 
অগ্রগলোমী জেঙ্ ট্লোঙ্ এি সংখ্লো। 

 ১০

জিজড ভজল. ৮ / # ২ / আগস্ট ২০১৮



 

(https://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory)

    জিশলোয়িি উয়দ্লোক্তলো িূব্টিজিিয় এবং িলোি এমজিএস এি সলোয়ে সম্ক্ট 
িলোয়ক ব্বসলোইক গনিলোয়দি কলোয়ছ িমৎকলোি সুয়রলোগ জদয়য়য়ছ। জবজনয়য়লোগ-
কলোিী িন গটম্লটন, অন্যলোন্য ব্লোঙ্লোি, এবং গিনলোয়িল ইয়লকজট্ক প্লোে-
জমক দলোিলোয়দি ময়ধ্ জছল। জিরলোি, গপ্লোক্টি অ্লো্ড গ্লোবেল, গশল, এর্ন 
মজবল, জরিজটশ আয়মজিকলোন গটলোব্লোয়কলো এবং জিজলি মজিস িিিুন ৫০০ 
কয়ি্টলোয়িশয়নি ময়ধ্ িয়য়জছল রলোিলো উদলোি দলোিলো ফ্য়্ট গরলোগ জদয়য়য়ছ।  
আন্ি্টলোজিক িুঁজি এবং স্লোনীয় অে্টননজিক গগলোষ্ী বলো িজিবলোি সংস্লো উভয়ই 
জববেব্লোিী প্জিজট অঞ্চয়ল এটললোস-সংজলেটি জেঙ্ ট্লোঙ্ এি িন্য একজট 
সুজবধলোিনক আজে্টক জভজতি জনজচিি কয়ি। িলোি্ িেজবয়লি কলোছ গেয়ক 
স্বলোধীন  দলোবী কিয়লও, এটললোস সদস্িলো মলোজক্টন গস্টট জডিলোট্টয়ম্ট এবং 
ন্যলোশনলোল এয়্ডলোওয়ম্ট িি গডয়মলোয়রিজস (এনইড) গেয়ক অে্টলোয়ন 
গিয়য়য়ছ, উদলোেিণস্বরূি।

> গকৌশলগি প্জিজলজি এবং বহুিলোিীক সংগঠন

    একজট ছলোিলো সংগঠন মি এটললোস কলোি কয়ি। একজদয়ক, এজট   উয়লে-
খয়রলোগ্ িজিমলোয়ণি অে্ট এবং উিয়দশ জেঙ্ ট্লোঙ্ উয়দ্লোক্তলোয়দি প্দলোন 
কয়ি এবং দলোিলোয়দি সলোয়ে সংয়রলোগ স্লোিন কয়ি। অন্যজদয়ক, এটললোস 
গরৌে অনুষ্লোয়নি মলোধ্য়ম িলোি সদস্য়দি সংেি কয়ি, গরমন আঞ্চজলক 
জলবলোজট্ট গিলোিলোম, ভ্রমণ অনুদলোন, এবং িুিষ্লোি। গনিৃত্ব মূলক প্জিষ্লোন 
এবং গিশলোদলোি এম জব এ গকলোস্ট িলোলুি মলোধ্য়ম এটলো জববেিুয়ড় জেঙ্ ট্লোঙ্-
গদি গিশলোদলোজি িজিত্র উন্নয়য়ন অবদলোন িলোয়খ।

    অ্লোটললোস িজিবলোয়িি জবজভন্ন সদস্ আয়ছ। এমন ট্লোংক আয়ছ রলো 
"জবশুধি মিবলোদ" বিজি এবং িনজপ্য় কয়ি এবং সিলোসজি িলোিনীজি গেয়ক 
জকছুটলো দূয়ি িলোয়খ। এই জবষয়য় ভলোল উদলোেিণ রলোিলো িলোয়দি "ধলোিনলো রুধি"  
গক েলোয়য়জকয়লোন জিন্লো ও অজ্রেয়লোন অে্টনীজিি মূলনীজিি উিি জভজতি কয়ি। 
অন্যিলো আিও নীজিমলোললো জভজতিক "কলোর্টকিী ট্লোঙ্", রলো কনসলোলয়টজন্সয়ি 
জনয়য়লোজিি িয়য়য়ছ, এবং এখনও অন্যিলো বুজধিবৃজতিক জরিয়লোকললোয়িি 
বলোইয়িও কলোি কয়ি রলোয়, গরমন অনুপ্য়বয়শি সয়গি িজড়ি কলোর্টকললোি, 
িলোল িজত্রকলো এবং অন্য িয়ক্ি ব্জক্তত্বয়দি মলোনেলোজন এইসব জবষয়য়  
সিলোসজি িদয়ক্য়িি উিি গিলোি গদয়। রিলোজিয়লি নিুন উত্লোনকলোিী 
এটললোস সংরুক্ত গ্রুিগুজল রলোিলো ওয়লোক্টলোস্ট িলোজট্ট এবং এি প্জিজনজধয়দি 
জবরুয়ধি একজট সলোংস্কৃজিক রুধি  অব্লোেি গিয়খয়ছ, িলোিলো এজটি একজট 
িমৎকলোি উদলোেিণ।

    শুরু গেয়কই নব্ উদলোিিন্থী প্জিষ্লোয়নি প্জিষ্লোকলোিীয়দি একজট জববে-
স্ দৃজটিভজগি জছল। বলোজণি্ ও জবজনয়য়লোয়গি জবরুয়ধি বলোধলো অিসলোিণই েল 
িলোয়দি "মেলোিলোগজিক িুঁজিবলোদ"-এি আদয়শ্টি িলোজবকলোজঠ। সয়ব্টলোিজি নব্ 
উদলোিিন্থী িলোয়্রিি েস্য়ক্িয়ক গলোইডললোইন কিলোি িন্য আন্ি্টলোজিক 
সুয়রলোগও গুরুত্বিূণ্ট জছল। ১৯৮০-এি দশয়কি মলোঝলোমলোজঝ সময়য় এটললোস 
িূব্ট ইউয়িলোি এি সলোয়বক িলো্রি ও সমলোিিলোজ্রিক গদশগুয়ললোয়ি মুক্ত 
বলোিলোয়িি মিলোদশ্টয়ক প্িলোি কিয়ি ও মিলোদজশ্টক বুজধিবৃজতিক সংগঠন 

বিজি কিয়ি শুরু কয়ি। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এি দশক ল্লোজটন আয়মজিকলো 
ও এজশয়লোয় জেঙ্ ট্লোঙ্য়দি িন্য একজট জনিয়িক্ সময় জছল। আন্ি্টলোজিক 
এবং আঞ্চজলক ঋণ সংকট কলোঠলোয়মলোবধি সমবেয় নীজি অনুসিণ কয়ি। রখন 
স্বি্রি জববেজবদ্লোলয় গয়বষণলো গক্রি এই সংকয়ট গভলোয়গ, সুশৃঙ্খল জেঙ্ 
ট্লোংক িখন িলোজ্বিক সম্জক্টি অে্টননজিক ও সলোমলোজিক নীজি সংরিলোন্ 
িিলোময়শ্টি সলোয়ে িজড়ি েলোয়ক। এজট গ্লোবলোল নয়ে্টি গক্য়ত্রও রয়টয়ছ 
গরখলোয়ন ২০০৭-২০০৮ সলোয়লি জববেব্লোিী আজে্টক সঙ্টয়ক এি সময়য় 
মুক্ত বলোিলোয়িি জেঙ্ ট্লোঙ্য়দি  কয়ঠলোি িলোিনীজিি প্িলোিণলোি কলোয়ি ডলোকলো 
েয়। এ গেয়ক আমিলো গদখয়ি িলোজি গর শলোসনব্বস্লো িজিবি্টন, সংকট 
এবং িলোিননজিক অজস্িিলো এি সময়য় সম্দয়ক একজত্রি কিয়ি এবং 
এয়ি্ডলো গসজটংয়ি অংশগ্রেয়ণি িন্য জেঙ্ ট্লোঙ্য়দি িন্য িমৎকলোি সুয়রলোগ 
প্দলোন কয়ি।

> এক বলোি্টলো, অয়নক কণ্ঠস্বি

    সংগজঠি নব্-উদলোিনীজিি ধলোিনলোগুজল কী কী ধলোিণলোি ময়ধ্ িয়য়য়ছ রলো 
িলোয়দিয়ক ধলোিণলোি রুয়ধি গিয়ল গদয়? এটললোস মুজক্তয়রলোধিলোিলো সলোমলোজিক 
জনিলোিতিলো, স্বলোস্্ ও জশক্লো গক্য়ত্র সম্দ জভজতিক, গবসিকলোিী কল্লোণয়ক 
প্িলোয়িি মলোধ্য়ম কল্লোণ িলোয়্রিি জবরুয়ধি একসয়গি প্য়িটিলোি আয়য়লোিন 
কয়ি। িনসলোধলোিয়ণি নীজিগি িিলোমশ্ট একজট ব্বসলোজয়ক বন্ধুত্বিূণ্ট িধি-
জিয়ি জনয়্রিন এবং িুনিলোয় জনয়্রিয়ণি উিি জনবধি; কম ট্লোর্ সব সময়ই 
একজট জবরিয়য়ি উিলোয়। আন্ি্টলোজিক "জনজচিি অে্ট" প্িলোিলোজভরলোয়নি 
কয়ঠলোি সংস্কলোি নীজিি উিি জভজতি কয়ি আজে্টক সংস্কলোয়িি সুিলোজিশ কিলো 
েয়য়য়ছ। গডলোনলোল্ড ট্লোয়ম্ি অে্টননজিক উিয়দটিলো জেয়সয়ব (এবং িলোি এনই-
জডি গিয়লোিম্লোন জেসলোয়ব ময়নলোনয়ন) প্িলোিলোজভরলোয়নি গনিলো িুজড গশলটন 
এি এই নীজিমলোললোয় েস্য়ক্য়িি সম্ভলোবনলো গদখলো জদয়ি িলোয়ি। গ্লোবলোল 
সলোউে ইন এ, মলোজলকলোনলো অজধকলোি শজক্তশলোলীকিণ কিলোই েল প্ধলোন উয়দ্-
শ্য। দজিদ্র িনয়গলোষ্ীয়দি আভ্ন্িীণ উয়দ্লোক্তলো জেসলোয়ব গদখলো েয়, আয়য়ি 
জবজভন্ন উৎস ব্বেলোি কিয়ি প্জশক্ণ গদওয়লো েয়। এখন একমলোত্র গর  
কলোিজট কিয়ি েয়ব িলো েল  জবিজলি জবজধজনয়ষধ এবং সম্জতিি অজধকলোি 
িুনঃস্লোিন। এটললোস গজব্টি গর জববে ব্লোংক এই িধিজিজট গ্রেণ কয়িয়ছ। 
ব্লোংয়কি জবিয়নস ইনয়ডর্  জঠক এটললোস এি এই নীজি অনুসিণ কয়ি।

    নব্ উদলোিিন্থী নীজি প্জিবলোদ এবং মুজক্তয়রলোধিলোিলো প্জিয়িলোয়ধি 
মুয়খলোমুজখ েয়। এটললোস িজিবলোয়িি ময়ধ্ও সংরষ্ট আয়ছ। জকন্তু এটললোস 
কিৃ্টক জনজম্টি ববয়দজশক নব্ উদলোিননজিক স্লোিি্ নীজিমলোললো জিশলোয়িি  
গকৌশলগি প্জিজলজিজটিই প্জিষ্লো  কয়িঃ একজট প্জিষ্লোন একজট একলোকী 
সংগীি এি মি গশলোনলোয়; অয়নক প্জিষ্লোন, রলোিলো সবই একইিকম গলোইয়ছ, 
িলোিলোই মূলি িনমি এবং িূড়লোন্ভলোয়ব িলোবজলক িজলজস প্ভলোজবি কিলোি 
িন্য প্য়য়লোিনীয় সময়বি সংগীি গলোইয়ি িলোয়ি।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
কলোজিন জিশলোি <Karin.Fischer@jku.at>
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> িজটলিলো ও সিলীকিণঃ 
জডয়য়টলোি প্লোয়ে, বলোজল্টন গসলোশ্যলোল সলোয়য়য়ন্সস গস্টলোি (ডজব্উয়িডজব), িলোম্টলোজন

নী
জিমলোললো বিজিয়ি িজটলিলো বলোড়লোয়নলোি গরন একজট সলোধলোিণ জ্লোন 
েয়য় উয়ঠয়ছ। ইউয়িলোিীয় ইউজনয়ন এবং অন্যলোন্য  আন্ এবং 
ট্লোন্স -ন্যলোশনলোল সমবেয় ও প্জিষ্লোন এি আংজশক এবং ই্টলোি-
লজকং জবিলোিব্বস্লোি িন্য এজট জবয়শষভলোয়ব সি্। রিমবধ্টমলোন 

িজটলিলোি জবিিীি প্য়য়লোিনঃ সিলীকিণ। প্লোসজগিক জ্লোন জকভলোয়ব সমী-
কিয়ণি প্লোয়য়লোজগক জদকয়ক সুিজক্ি কিয়ি িলোয়ি এবং কীভলোয়ব প্লোসজগিক 
জ্লোনয়ক ছজড়য়য় গদয়লো গরয়ি িলোয়ি? গকলোনটলো নীজিজনধ্টলোিণী ির্টলোয়য় েলোকয়ব 
আি গকলোনটলো েলোকয়ব নলো এটলো গক জঠক কিয়ব?

    একই সময়য়, দক্িলোি উিি জনভ্টিিলো বৃজধিি িয়ল দক্িলোি িলোিনীজিি 
>>

প্সলোি রয়টয়ছ। প্জিবিজন্দ্বিলোি জবষয়গুজল দক্িলোি মলোত্রলো জনয়য় গমলোকলোজবললো 
কিলো েয়, প্জিয়রলোজগিলো অজনবলোর্টভলোয়ব প্জিবিন্দ্বীিলো মুলক দক্িলোি অন্গ্টি 
েয়ব, রলো সিলীকিয়ণি প্য়িটিলোয়ক িজটল কয়ি িুলয়ব এবং এটলো প্লোসজগিক 
িলোে্টক্ অনুসলোয়ি সলোিলোয়নলো প্য়য়লোিন।

    এই অয়নক পেটি ব্লোিক প্িলোিমূলক ইয়ময়িি জবিিীয়ি, জিন্লোধলোিলো 
শুধুমলোত্র বলো এমনজক প্লোেজমকভলোয়ব, প্মলোণ প্দলোন কয়ি নলো। 
প্জিয়রলোজগিলোমূলক জেংক ট্লোঙ্ জবজভন্ন এবং রন রন জবয়িলোজধিলো কলোিণ, 
প্কপে এবং জববে মিলোমি িন্য নীজি সংরিলোন্ প্মলোণ প্দলোন কয়ি।

ইউয়িলোিীয় নীজিি জিন্লোধলোিলো 

জিত্রলোঙ্য়ন আিব।ু 
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> ইইউ গলয়ভল-এি প্লোসজগিকিলো বিিী

    িলোজিগি ও িলো্রিীয় আয়ললোিনলো, জসধিলোন্ গ্রেণ ও লজবংয়য়ি সে-জববি্ট-
গনি িন্য ইউয়িলোি িজিজিি। জকন্তু ইইউ ও একলোয়ডজমক এবং নীজি-
সংরিলোন্ উভয় গক্য়ত্রই দক্িলো বিলোয় িলোখলোি একজট জবশলোল এললোকলো। ইউ-
গিলোিীয় কলোউজন্সয়লি ময়ধ্ গবজশিভলোগ গভলোটলোজধকলোয়িি কলোিয়ণ এবং 
ইউয়িলোিীয় িলোল্টলোয়ময়্টি সে-জসধিলোন্ প্জরিয়লোি অংশীদলোজিয়ত্বি প্ভলোব বৃজধি 
িলোওয়লোি কলোিয়ন ইউয়িলোিীয় কজমশন ছলোড়লোও কলোউজন্সল ও ইউয়িলোিীয় িলো-
ল্টলোয়ম্ট উভয়ই প্ভলোবশলোলী েয়য় ওয়ঠ এবং ইউয়িলোিীয় কজমশন ছলোড়লোও 
এয়দি ও    দক্িলো বৃজধি িলোয়ছে। সলোধলোিণভলোয়ব দুব্টল প্লোজিষ্লোজনক অবকলো-
ঠলোয়মলো এবং জবয়শষি আভ্ন্িীণ দক্িলোি অভলোয়বি কলোিয়ণ, ইউয়িলোিীয় 
নীজিি গক্ত্র একজট স্বলোধীন উৎস েয়য় উয়ঠয়ছ বলোজহক জ্লোন এি িন্য।  
উদলোেিণস্বরূি, শি শি ইইউ-গলয়ভল জবয়শষজ্ গ্রুি স্লোয়ী এবং অস্লোয়ী 
জভজতিয়ি জবদ্মলোন িয়য়য়ছ।

    এটলো অবলোক েওয়লোি মি জকছু নয় গর ইউয়িলোিীয় স্বলোে্টলোয়বেষী গ্রুি এবং 
জেঙ্ ট্লোংক উভয়ই দ্রুি সংখ্লোয় বৃজধি গিয়য়য়ছ। অয়নক জেঙ্ ট্লোয়ঙ্ি 
একজট অললোভিনক রূি এবং এই সম্জক্টি ববধ জ্লোন এি সুজবধলো িয়য়য়ছ 
রলো বলোজণজি্ক লজব সংস্লোগুয়ললোি গনই। রখন স্বলোে্টলোয়বেষী দলগুয়ললোি জ্লোনয়ক 
সংজ্লো বিলোিলো িক্িলোিদুটি বয়ল জবয়বিনলো কিলো গরয়ি, জেঙ্ ট্লোঙ্ এি জ্লোনয়ক 
িক্িলোিজবজেন বয়ল উিস্লোিন কিলো রলোয় এমনজক রজদ একজট সুপেটি স্বলোে্ট 
আয়ছ এমন গরিিলোও িন্যও এই জিন্লোজট কিলো েয়। জবস্ৃি লজবং এবং জেঙ্ 
ট্লোয়ঙ্ি কলোয়িি ময়ধ্ রজনষ্ সম্ক্ট সয়্বিও জেঙ্ ট্লোঙ্-এি ইজিবলোিক 
ইয়মি এবং লজব গ্রুয়িি গনজিবলোিক ইয়মি এি িন্য প্য়ি্য়কিই  ট্লোং-
কগুজলি বজধ্টিকিয়ণ দৃঢ়ভলোয়ব অবদলোন িলোয়খ।

    রজদ ইইউ সদস্ গদশগুয়ললোি অজধকলোংশ রয়িলোয়লো জেঙ্ ট্লোঙ্ এি ইউ-
গিলোিীয় ইজ্টয়গ্রশন িয়ল ইউয়িলোিীয় নীজি জবষয় গমলোকলোয়বললো কিয়ি েয়, 
পেটিি ইইউ জবষয়গুজলয়ি জনয়বজদি জেঙ্ ট্লোঙ্ এি সংখ্লো দ্রুি বৃজধি 
িলোয়ব। গরমন একজট প্জিষ্লোয়নি উদলোেিণ েল জরিজটশ জেঙ্ ট্লোঙ্ ওয়িন 
ইউয়িলোি। ল্ডন, রিলোয়সলস এবং বলোজল্টয়ন িলোি অজিস গেয়ক এজট ইইউয়ক 
একজট সম্ূণ্ট অে্টননজিক ইউজনয়ন জেসলোয়ব প্িলোি কয়ি। গখলোললো ইউয়িলোি 
জরিজটশ জবিয়নস এবং িলোিনীজিজবদয়দি একজট সংখ্লো বিলোিলো সমজে্টি েয়। 
অয়নক গপ্লো-মলোয়ক্টট জেঙ্ ট্লোয়ঙ্ি ময়িলো, এজট স্টকয়েলোম গনটওয়লোয়ক্টি 
অংশ জছল, রলো ১৯৯০ সলোয়লি মলোঝলোমলোজঝ গেয়ক ২০০৯ সলোল ির্টন্ বৃেতিম 
নব্-ইউয়িলোিীয় জেঙ্-ট্লোঙ্ গনটওয়লোয়ক্টি জরিজটশ েলোব জছল রলোয়ি একয়শলোি 
ও গবজশ সদস্ জছল। এিিি গেয়ক এটলো নিুন জদকজনয়দ্টশনলো িলোউয়্ডশন 
এবং ইউয়িলোিীয় িক্ণশীলিলো ও সংস্কলোিবলোদী গিলোয়টি সংজলেটি জিন্লোধলোিলোি 
গনটওয়লোয়ক্টি বিলোিলো সিলভলোয়ব িজিিলোজলি েয়ছে। িলোজট্ট িজিবলোি এবং িলো-
উয়্ডশন উভয়য়ই গরিজর্ি এি িন্য গভলোগলোজন্ি জশকলোি েয়ব, জকন্তু ওয়িন 
ইউয়িলোি এবং জনউ ডলোইয়িক্টশন িলোউয়্ডশন একসয়গি নব্ উদলোিিন্থী  
এবং িক্ণশীল দয়লি ইএউ সয়গি রুিলোন্ি কলোি িলোজলয়য় গরয়ি কলোি 
কিয়ব। গরয়েিু জরিয়টয়নি আগ্রেী গ্রুি গরিজর্য়টি িয়ি ইউয়িলোিীয় জসধিলোন্ 
গ্রেয়ণি সুয়রলোগ েলোিলোয়ব, িলোই িলোিলো জবকপে ি্লোয়নয়লি ব্বেলোি বৃজধি কিয়ি 
িলোয়ি রলোি ময়ধ্ ময়ন েয় ট্লোংকগুজল প্ধলোনি উয়লেখয়রলোগ্।

    এছলোড়লোও অিললোবস্লোয়ি েলোকলো স্টকয়েলোম গনটওয়লোক্ট গেয়কও রিমবধ্টমলোন 
জনজদ্টটি কলোয়িি িন্য আন্ি্টলোজিক সেয়রলোজগিলো প্দলোন কিলো েয়, উদলোেিণ-
স্বরূি, সুইজডশ জেঙ্ ট্লোঙ্ জটমরিও কিৃ্টক সিকলোজি জনয়্রিয়নি জবয়িলোজধিলো 
এবং "গভলোক্তলো স্বলোধীনিলো" গক উন্নীি কিলোি িন্য "গনজট গস্টট গস্টট ইনয়ড-
র্"-এি দলোজয়য়ত্ব েলোকলো এজিয়স্টলোি গনটওয়লোক্ট। জটমরিও সুইজডশ ব্বসলো 
সজমজিগুজলি বিলোিলো িজিিলোজলি একজট শজক্তশলোলী সংগঠন রলো ১৯৭০-এি 

দশয়কি গশয়ষি জদয়কি গেয়ক সুইয়ডন এবং ইউয়িলোি িুয়ড় আরিমণলোত্মক 
নব্ উদলোিবলোদী সমে্টন িন্য জবখ্লোি। জটমরিও কয়ঠলোিিলো, "নমনীয়িলো" 
এবং সলোধলোিণভলোয়ব কল্লোণ িলোয়্রিি নব্ উদলোিনীজিয়ি রয়েটি ময়নলোয়রলোগ 
গদয়।

> ইউয়িলোিীয় ইজ্টয়গ্রশন জ্লোন সলোিলোয়নলো এবং জনব্টলোিন

    ইউয়িলোিীয় ইজ্টয়গ্রশনয়ক উন্নীি কয়ি এিকম ইউয়িলোিীয় জেঙ্ ট্লোয়ঙ্ি 
ময়ধ্ িলোম্টলোন এি প্য়য়লোগয়রলোগ্ নীজি গয়বষণলো গক্রি অন্যিম। এজট 
িলোম্টলোজন এি বৃেতিম প্লোইয়ভট কয়ি্টলোয়িট িলোউয়্ডশন, বলোয়ট্টলসম্লোন িলোউ-
গ্ডশয়নি আজে্টক ও সলোংগঠজনক সম্দ গেয়ক উিকৃি েয়, জকন্তু জমউজন-
গখি লুডজভগ ম্লোজর্জমজলয়লোন জববেজবদ্লোলয় গেয়কও সম্দ ব্বেলোি কয়ি। 
আয়িকজট উদলোেিণ ফ্লোয়ন্সি নটয়িল ইউয়িলোি। এজট ইইউ প্লোক্তন কজমশ-
গনি সলোয়বক সভলোিজি ি্লোক গডললোিস বিলোিলো গজঠি েয়য়জছল। ি্লোজিস এবং 
বলোজল্টয়ন অবজস্ি, এজট একজট "রূণ্টনশীল দিিলো" এই ধিয়ণি কলোি সম্লো-
দনকলোিী জেঙ্ ট্লোঙ্ এি একজট ভলোল উদলোেিণঃ ি্লো রিলোয়সলয়সি প্লোক্তন 
প্লোক্তনয়দি বিলোিলো প্জিজষ্ি, এজট িরুণ গিশলোিীবীয়দি কম্টিীবয়নি সুয়রলোগ 
প্দলোন কয়ি।

    এজট ব্রুয়গয়লি একজট শব্দ বিলোিলো গশষ েওয়লোই রয়েটি, রলো আন্ি্টলোজিক 
অে্টনীজি এবং ইউয়িলোিীয় অে্টননজিক নীজি গক্য়ত্রি সব্টলোজধক জবজশটি জেঙ্ 
ট্লোঙ্। এজট ২০০৫ সলোয়ল িলোম্টলোন ও িিলোজস স্বলোে্ট বিলোিলো বিজি কিলো েয়য়জছল। 
এজট ৩০ িন  কম্টী  িজিিলোলনলো কয়ি এবং জবজভন্ন সদস্ িলো্রি এবং কয়ি্টলো-
গিশয়নি কলোছ গেয়ক িেজবল সংগ্রে কয়ি, রলো ইউয়িলোিীয় কজমশয়নি কলোছ 
এি গেয়ক দূিত্ব বিলোয় িলোখয়ি সেলোয়িলো কয়ি। একলোয়ডজমক এবং নীজি 
সংরিলোন্ গপ্লোিলোইল এবং মলোয়নি বিলোয়য় িলোখলোি িন্য ব্লোিকভলোয়ব প্শং-
জসি, ব্রুয়গল আজে্টক সঙ্য়টি গমলোকলোয়বললো কিলোি িন্য ইউয়িলোব্ডয়দি 
উন্নীি কিলোি সময় িলোেুয়ি িয়ল আরলোি গেয়নজছল। িলোম্টলোন অে্টলোয়ন অে্ট 
ও অে্টনীজি ম্রিণলোলয় গেয়ক আয়স, এবং অে্টনীজি ম্রিী রিুধি জছয়লন রখন 
সলোমলোজিক ও গণিয়্রিি সলোয়ে সম্ক্টরুক্ত গফ্ঞ্চ এবং িলোম্টলোন অে্টনীজিজব-
দয়দি বিলোিলো প্স্লোজবি প্স্লোবজট িলোিননজিক ভিয়বগ সৃজটি কয়ি। ব্রুয়গয়লি 
কিৃ্টিক্  সলোব্টয়ভৌম ঋণ িুঁজিি জবরুয়ধি িলোম্টলোজনি কয়ঠলোি জবয়িলোজধিলোয়ক 
হ্লোস কিলোি হুমজক জদয়ি েলোয়ক রিজদন নলো ির্টন্ আয়গিললো মলোিয়কল ২০১২ 
সলোয়ল জবিক্টজটি অবসলোন রটলোন ("অনজল অভলোি মলোই গডড বজড")। িলো্ডলো-
স্ট এবং জেঙ্ ট্লোঙ্-এি  সমবেয় সলোধন কিলোি িন্য ব্রুয়গয়লি অ্লোডভলোইিলো-
জি গ্রুয়িি িলোম্টলোন িদ ম্লোয়ক্টয়লি জনকটিম অে্টননজিক উিয়দটিলো, ললোিস-
গে্ডজিক গিলোললোিয়ক গদওয়লো েয়য়জছল।

    ব্রুয়গয়লি কলোয়িি ট্লোন্সএলট্লোজ্টক মলোত্রলো  জ্লোয়নি ও ক্মিলোি জদক 
গেয়ক রয়িলোয়লো ইউয়িলোিীয় সংয়রলোগগুজলি গিয়য় রুজক্তরুক্তভলোয়ব আয়িলো গুরু-
ত্বিূণ্ট। ওয়লোজশংটন, জড.জস.এ জিটলোিসন ইনজস্টজটউট িি ই্টলোিন্যলোশনলোল 
ইয়কলোয়নলোজময়র্ি িন্য গকৌশলগি অংশীদলোি এবং সংজলেটি ইনজস্টজটউট 
জেয়সয়ব কলোি কিলোি িন্য ও এখন এজট প্জিজষ্ি েয়য়য়ছ। ইউএস 
জমজডয়লোয়ি রখন ইউয়িলোব্ডগুজলি কেলো আয়ললোিনলো কিলো েয়, উদলোেিণস্ব-
রূি, ব্রুয়গয়লি নীল বয়্ডি প্স্লোবজট জছল মূল উয়লেখ্ জবষয়। িজটলিলোি 
মুয়খলোমুজখ, বুজধিিীবী, সলোংবলোজদক ও জসধিলোন্ জনম্টলোিলোয়দি িন্য একজট 
জ্লোয়নি রিমজবভজক্তকিন প্জিষ্লো কয়ি িীবনয়ক সেি কয়ি গিলোললো েয়, 
এই সিলীকিণ প্জরিয়লোজট রিই িলোিননজিক গেলোক নলো গকন।
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> িলবলোয়ু অগ্রলোহকলোিী 
ব্বসলোজয়ক গনিলো   
এয়লইন ম্লোকজকওন, জসডজন প্রুজক্ত জববেজবদ্লোলয়, অয়্রেজলয়লো

গিলোস্ট ট্ুে িলোিনীজি এবং "জবয়শষজ্িলোি মৃিু্ি" অয়নক 
আয়গ গেয়কই িলবলোয়ু অজস্বকৃজিি জবষয়জট জবদ্মলোন 
জছল। মলোজক্টন রুক্তিলো্রি ও অয়্রেজলয়লোয় গি ৩০ বছ-
গিিও গবজশ সময় ধয়ি, আমিলো এসব প্িলোিণলোিূণ্ট 

প্িঁয়িি অঙ্কুিয়ক জশকড় গলোড়য়ি এবং গণ জবিয়ক্টি িলোিণভূজময়ক ক্য় 
কিয়ি গদয়খজছঃ সংবলোদ মলোধ্য়ম জময়ে্ ববজ্লোজনক বলোদলোনুবলোয়দি জনম্টলোণ 
(গমলোয়টি উিি, ভুয়লো  জবয়শষজ্য়দি সলোয়ক্্ি জভজতিয়ি ভুয়লো খবি ); জবজ্লোন 
জভজজ্ক জ্লোয়নি জবিক্ িক্লোলবেয়নি রুধি; একলোয়ডজমক ও জবজ্লোনজভজতিক 
জ্লোন উিিলোদয়নি ব্লোিলোয়ি অনীেলো; এবং জবজ্লোনীয়দি মলোনেলোজন কিলোি িন্য 
িজিকজপেি ষড়র্রি ি্বিসমূে, জবজ্লোয়নি উিি িনগয়ণি আস্লো নটি কিলো, 
এবং জবজ্লোন জবয়িলোধী একজট সলোমলোজিক আয়্লোলনয়ক ইন্ধন গরলোগলোয়নলো 
গরগুয়ললো এমনই জেজস্টজিয়লো-গ্রস্ ও প্জিকূল গর, িলবলোয়ু িজিবি্টন জনব্টলো-
িয়ণি িজলজস গুয়ললো বলোস্বলোয়ন এয়কবলোয়ি অসম্ভব েয়য় িয়ি। 

    িলবলোয়ু িজিবি্টন অস্বীকৃজি  মলোজক্টন রুক্তিলোয়্রি ও অয়্রেজলয়লোয় সবয়িয়য় 
গবজশ সিল ও উচ্চক্ঠ, গরখলোয়ন এনলোজি্ট, মলোইজনং, ও িীবলোষ্ম জ্লোললোনী 
ই্ডলোজ্রেগুজলি অে্টলোয়য়ন িলোজলি নব্উদলোিিন্থী জেঙ্ ট্লোঙ্গুজল গণমলোধ্য়ম 
িলোিননজিক উয়দ্লোক্তলো জেয়সয়ব সজরিয় েলোয়ক - অজধকলোংশ মলোনুষ িলোয়দি 
জবজ্লোন জবষয়ক জ্লোন ললোভ কয়ি গসখলোন গেয়কই। অয়্রেজলয়লোয়, িলবলোয়ু 
িজিবি্টন অস্বীকলোয়িি রটনলো খুয়ি িলোওয়লো রলোয়ব িলোবজলক অ্লোয়িয়লোস্ট ইন্স-
জটজটউয়ট, গরটলো গমলবণ্ট জভজতিক একজট নব্উদলোিিন্থী জেঙ্ ট্লোঙ্। িলোিনন-
জিকভলোয়ব িক্ণশীল জলবলোয়িল িলোজট্টয়ক িলোদলো উজঠয়য় িৃষ্য়িলোষকিলোকলোিী 
একসময়কলোি জনদ্রলোলু গগলোঁড়লো জেঙ্ ট্লোঙ্ আইজিএ সতিয়িি দশয়কি গশয়ষি 
জদয়ক খননকলোিী প্জিষ্লোয়নি জনব্টলোেী ও নব্উদলোিবলোদী জেউগ মগ্টলোয়নি 
গনিৃয়ত্ব প্জিকুল কয়ি্টলোয়িট কিৃ্টত্বগ্রেয়ণি বস্তুয়ি িজিনি েয়য়জছল। অভু্-
ত্লোয়নি িয়ি, আইজিএয়ক িুনিলোয় িলোলু কিলো েল নব্ স্লোজিি িুয়িলোিুজি 
নব্উদলোিিন্থী জেঙ্ ট্লোঙ্ জেয়সয়ব গরজট এি দলোিলোয়গলোষ্ীি িন্য সেলোয়ক 
িজলজস গবি কয়ি আনলোি িন্য সংবলোদ মলোধ্য়ম গণ রুধি িলোজলয়য়জছল। ৮০-

এি দশয়কি গশষ গেয়ক, অয়্রেজলয়লোয় আইজিএ িজিনি েয়য়য়ছ িলবলোয়ু 
িজিবি্টন জবজ্লোন, িলবলোয়ু িজিবি্টন প্শমন, এবং নবলোয়নয়রলোগ্ শজক্তি 
জশয়পেি সবয়িয়য় উচ্চ িদস্ জবয়িলোধীিলোকলোিী। 

> ববজ্লোজনক গক্য়ত্র মলোজক্টন গনিৃত্বলোধীন আগ্রলোসন 

    আইজিএ বহুিলোজিক নব্উদলোিিন্থী গনটওয়লোয়ক্টিও অংশ গরখলোয়ন 
মলোজক্টন জেঙ্ট্লোঙ্ গুয়ললোি এক ব্িক সমলোয়বশ িয়য়য়ছ। ১৯৯৮ সলোয়ল, 
মগ্টলোয়নি ডলোন েলোি, গি ইভলোন্স, আয়মজিকলোন গিট্জলয়লোম ইন্সজটজটউট এবং 
জববে িলবলোয়ু গিলোয়টি (জিজসজস) একজট গুরুত্বিূণ্ট ববঠয়ক অংশগ্রেণ কয়ি-
জছয়লন জববে িলবলোয়ু জবজ্লোয়নি প্জ্জপ্ত কম্ট িজিকপেনলোি খসড়লো বিজিয়ি 
সলোেলোর্ কিলোি িন্য। এসব গকৌশয়লি গভিি জছল গণসংয়রলোগ জবয়শষজ্-
গদিয়ক রুক্ত কিলো, িলবলোয়ু িজিবি্টন জবষয়ক ববজ্লোজনক ঐক্মি্য়ক প্-
ি্লোখ্লোনকলোিী জবজ্লোনীয়দিয়ক গণমলোধ্য়ম প্িলোি কলোয়র্ট অংশগ্রেয়ণি িন্য 
জনয়য়লোগ কিলো, এবং অজবিজলি েলোয়ি সংবলোদ জবজ্িজি, টুকয়িলো টুকয়িলো 
মিলোমি, এবং িলবলোয়ু জবজ্লোনয়ক জবিজক্টি প্মলোয়ণি উয়দ্য়শ্য সম্লোদক-
ম্ডলীি িয়ি জিজঠিত্র উৎিলোদন কিলো এবং গ্রীনেলোউস গ্লোস জনঃসিণ 
কমলোয়নলোি নীজি প্বি্টয়নি জবয়িলোজধিলো কিলো। 

    এি িিবি্টী বছয়ি, আইজিএ এি িজিিলোলন িষ্টয়দ স্বলোগিম িলোজনয়য়-
জছল জিজসজস'ি গণসংয়রলোগ অংশীদলোি বলোিয়সলোন মলোস্টয়টললোয়িি একিন 
গি্ষ্ প্জিজনজধয়ক। িলোি অব্েজি িয়িই, আইজিএ নিুন একিন জনব্টলোেী 
িজিিলোলক জনয়য়লোয়গি জবজ্জপ্ত প্কলোশ কয়ি জরজন জকনলো িলোিীয় জবিয়ক্ট অং-
শগ্রেণ কিলোি মলোধ্য়ম িজলজস িলোয়শ প্ভলোজবি কয়ি আইজিএি িলোবজলক 
গপ্লোিলোইলয়ক উিুয়ি জনয়য় রলোয়বন, ব্জক্তগিভলোয়ব গণমলোধ্য়ম প্য়িলোিকরু-
গি উিজস্ি েয়ি উদ্ি েয়বন এবং এসব কম্টকলো্ড গেয়ক উিকলোিয়ভলোগী 
সম্ভলোব্ দলোিলোয়দি জিজনিি কয়ি িেজবল বৃজধি কিয়বন। িয়ী প্লোে্টী িলোি মূল 
গবিন এক লক্ িজলেশ েলোিলোি ডললোয়িি উয়ধ্্ট শিকিলো ৫০ শিলোংশ 

নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো

জিত্রলোঙ্য়ন গিলোয়্লো িলোিলোজি। 
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গবলোনলোয়সি আশলো কিয়ি িলোিয়িন রজদ িলোি গণ মলোধ্য়ম অংশগ্রেয়ণি ও 
িেজবল সংগ্রয়েি দক্িলোি জনয়দ্টজশি িয়ে েি। 

    িন িস্কলোম, ২০০৪ সলোয়ল রলোয়ক আইজিএি জনব্টলোেী িজিিলোলয়কি িয়দ 
জনয়য়লোগ গদওয়লো েল, িূয়ব্ট কলোি কয়িয়ছন বৃেৎ খজন খননকলোিী প্জিষ্লোন 
জিও জটয়ন্লোি কয়ি্টলোয়িট বলোি্টলো প্ধলোন জেয়সয়ব এবং জলবলোর্টলোল িলোজট্টি একিন 
কম্টী ও প্িলোিলোজভরলোন ব্বস্লোিক জেয়সয়ব। িস্কলোম অয়্রিজলয়লোি সংবলোদ 
মলোধ্য়ম আইজিএি উিজস্জিয়ক রুজটয়ন িজিনি কয়ি এি িলোবজলক গপ্লো-
িলোইলয়ক গকবল উয়ধ্্টই িুয়ল ধয়িন নলোইঃ গসই সলোয়ে জিজন আইজিএয়ক 
একজট জনয়দ্টলোলীয়, অললোভিনক গয়বষণলো প্জিষ্লোন জেয়সয়ব গিজিয়্রেশন 
কজিয়য়য়ছন রলোি গগলোিন দলোিলোিলো িলোয়দি দলোয়নি মলোধ্য়ম ট্লোর্ কি্টয়নি 
দলোবী িলোনলোয়ি িলোয়িন। 

    এি ময়ধ্, িস্কলোম অয়্রেজলয়লোন িলবলোয়ু জবজ্লোন গমলোি্টলো (এজসএসজস) 
গরটলোয়ক রুক্তিলোয়্রিি েলোট্টল্লো্ড ইন্সজটজটউয়টি মলোধ্য়ম অে্টলোয়ন কিলো 
েয়য়জছল, গসটলো সে আইজিএি িুয়িলোধলো গগলোষ্ীগুয়ললোয়ক প্জিজষ্ি কয়িয়ছন। 
এজসএসজস এি জমশন জছল িলবলোয়ু িজিবি্টন জবষয়ক ববজবেক ঐক্মি্-
গক রুজক্তবয়ল আরিমণ কিলো এবং অয়্রেজলয়লোয় গ্রীনেলোউস গ্লোস জনঃসিণ 
কমলোয়নলো ও িলবলোয়ু িজিবি্টনয়ক প্শজমি কিলোি নীজিমলোললোি সূত্রিলোি 
গঠকলোন। 

> িলবলোয়ু জবজ্লোয়নি জবরুয়্বে গণমলোধ্য়মি রুধি 

    আয়িলো কলোছ গেয়ক রলোিলোই কিয়ল, এজসএসজস এি "ববজ্লোজনক উয়িয়দ-
টিলোগণ" িলবলোয়ু িজিবি্টন জবষয়ক ববজ্লোজনক ঐক্ময়ি্ি জবিয়ক্ জবজ্লো-
নজভজতিক গকলোন রুজক্ত  উত্লোিন কয়ি জন। বিঞ্চ, আইজিএি এি দীর্টয়ময়লো-
দী গয়বষণলো সেকলোিী জেয়সয়ব এবং আইজিএ জিজভউ এি জনয়জমি গলখক 
জেয়সয়ব, িলোিলো িলবলোয়ু িজিবি্টয়নি মিবলোদয়ক বলোময়রষলোয়দি ষড়র্রি বয়ল 
িলোজলয়য় গদওয়লো মিলোদশ্টজভজতিক আখ্লোয়নি উিি প্ি্ডভলোয়ব জনভ্টি কিয়ি 
শুরু কিয়লন। এই একই ধলোিণলো আইজিএ সলোধলোিণ মলোনুয়ষি মলোনুয়ষি 
মলোয়ঝ ছজড়য়য় জদয়য়জছল ডলোনিন্থী সংবলোদকম্টীয়দি মলোধ্য়ম, রলোিলো আইজিএ 
এবং এি সম্মুখয়রলোধিলোয়দিয়ক বুজধিিীবী ও মিলোদশ্টগি িজেকৃৎ জেয়সয়ব 
ভলোবি। এভলোয়বই, িলবলোয়ু জবজ্লোনী ও িলোিননজিক বলোমিন্থীয়দিয়ক িণ-
গয়ণি গিলোয়খ দলোনব জেয়সয়ব জিজত্রি কিলোি িন্য আইজিএ-এি ডলোনিন্থী 
সলোংবলোজদক ও সম্লোদকবৃ্য়ক বলোগলোড়বেিিূণ্ট উিলোয় জদয়য় সজজিি কয়ি 
গিলোয়ল। 

    এটলো আমিলো ২০০৯ সলোয়ল িজিষ্লোিরুয়িই গদয়খজছ অয়্রেজলয়লোয় 
জনঃসিণ ব্বসলোয়ীয়দি কম্টিজিকপেণলো প্বি্টয়নি উিি িললো প্েম সংসদীয় 

জবিয়ক্টি শুরুি সময়য়। এজসএসজসি ববজ্লোজনক উিয়দটিলোয়দি অন্যিম, 
খজন ভূজবজ্লোনী ও খজন খননকলোিী প্জিষ্লোয়নি িজিিলোলক ইয়লোন জপ্মলোি, 
আইজিএি সেয়রলোগী ছলোিলোখলোনলোি মলোধ্য়ম একজট বই প্কলোশ কয়িজছয়লন, 
গরটলোয়ি রুজক্ত গদওয়লো েয়য়জছল গর, মলোনবসৃটি িলবলোয়ু িজিবি্টন আসয়ল 
সম্ভব নলো। জিজন আয়িলো দলোবী কয়িজছয়লন গর, বলোয়মিলো এবং িলবলোয়ু জবজ্লো-
নীিলো জময়ল ষড়র্রি কয়ি িলবলোয়ু িজিবি্টয়নি মিবলোদ দলোড় কজিয়য়য়ছন 
এবং রলোিলোই িলবলোয়ু িজিবি্টন জনব্টলোিণ কিলোি নীজিমলোললোয়ক সমে্টন িলোজন-
গয়জছল িলোয়দিয়ক উিেলোস কয়িজছয়লন। 

    জপ্মলোয়িি বই প্কলোয়শি ধলোিলোবলোজেকিলোয় রুক্তিলোয়্রিি জেঙ্ ট্লোঙ্গুয়ললো 
একই ধলোিলো অনুসিণ কয়িজছল, িলোিলো জবজভন্ন বড় বড় নীজিমলোললো জবষয়ক 
িয়ক্টি প্লোিয়ম্ভ িজিয়বশগিভলোয়ব "সংশয়ী" বই প্কলোশ কয়িজছল বয়ল 
িলোনলো রলোয়। রুক্তিলোয়্রিি মিন, জপ্মলোি জনরুক্ত েয়য়জছয়লন একটলো গপ্স 
সিয়ি, অয়্রেজলয়লোয় গসবলোি ২১৯ জট জনব্টয়ন্ধি িন্ জদয়য়জছয়লন। এখলোয়ন 
লক্ণীয় গর, িলোি আইজিএ সংজস্টিিলোি জবষয়টলো কখয়নলোই উয়লেখ কিলো 
েয়জন। 

    গরসময়য় িলবলোয়ু িজিবি্টন জবষয়য় ববজ্লোজনক ঐক্ময়ি্ি জবরুয়ধি এক 
দুধ্টষ্ট িলো্লো রুজক্ত জেয়সয়ব ডলোনিন্থী সলোংবলোজদক ও সম্লোদয়কিলো জপ্মলোয়িি 
বইয়য়ি উছেজসি প্শংসলোয় গময়ি উয়ঠজছয়লন, গসসময়য় ববজ্লোজনক 
আয়ললোিয়কিলো  জিিলোিজিিভলোয়ব িলোি বইয়ক দূব্টল বলোনলোন গপে আখ্লো জদয়য় 
িীরিভলোয়ব আরিমণ কয়িয়ছন। এি মলোয়ঝ, জপ্মলোয়িি িনসময়ক্ গদওয়লো 
বক্তব্গুয়ললো িুয়িলোিুজিভলোয়ব িলবলোয়ু জবজ্লোনীয়দিয়ক এবং িলবলোয়ু িজিব-
ি্টন হ্লোয়সি নীজিমলোললোয়ক সমে্টনদলোনকলোিী ব্জক্তবগ্টয়ক গেয় কয়িয়ছ। গণ-
মলোধ্য়ম এক সলোক্লোৎকলোয়ি, জিজন স্বীকলোি কয়িজছয়লন "জকছু অজিশয় 
িলোগললোয়ট িজিয়বশজবয়দি মিই, মলোনব সৃটি ববজবেক উষ্লোয়য়নি মিবলোদ 
ধম্টীয় জববেলোয়সি ির্টলোয়য় গজিয়য় উয়ঠয়ছ [ ... ] িলোই আজম সৃজটিবলোদীয়দি 
কলোি কিলোি গকৌশয়লি সলোয়ে জকছু জকছু িজিয়বশবলোদী এবং ববজবেক ঊষ্লো-
য়ন িলোজ্বিক গরভলোয়ব কলোি কয়িন িলোি জবশলোল সলোদৃশ্য খুয়ি িলোই"। 

    িলবলোয়ু জবজ্লোয়নি উিি রয়েষ্ বুৎিজতিি অভলোব েলোকলো সয়্বিও এবং 
িলবলোয়ু িজিবি্টন জবষয়য় জবজ্লোনীয়দি ঐক্মি্য়ক অে্টবেভলোয়ব ি্লোয়লঞ্ 
ছুয়ড় জদয়ি অিলোিগ েবলো স্বয়্বিও, জপ্মলোি িলোি সলোগিিলোগিয়দি মলোধ্য়ম 
মলোনুয়ষি ময়ন দলোগ কলোটয়ি সক্ম েয়য়জছয়লন। িলোি বই প্কলোয়শি িিব-
ি্টীয়ি মলোনুয়ষি মলোয়ঝ িলবলোয়ু িজিবি্টন জবজ্লোয়নি প্জি আস্লোি রলোটজি 
গদখলো গদয়, ইজটএস িিলোজিি েয়য় রলোয় এবং ডলোনিন্থী িলোিনীজিজবয়দিলো 
জপ্মলোিয়ক একলোয়লি গ্লোজলজলও রুয়ি বিণ কয়ি গনয়।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
এয়লইন ম্লোকজকওন <elaine.mckewon@gmail.com>

নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো
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জবজ্লোয়নি িন্য গিলোট্টল্লো্ড মলোি্ট, 
গিলোট্টল্লো্ড, ইউএসএ, ২০১৭।
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 নব্ উদলোিননজিক জিন্লোধলোিলো

> রিলোজিয়লি নব্-উদলোিিলোবলোজদ 
জিন্লোশীল গগলোটিী
েলোিনলোন িলোয়মলোি, সলোইয়নলোস জিভলোি ভ্লোজল জববেজবদ্লোলয় (ইউজনসলোইয়নলোস) এবং ববজ্লোজনক ও প্রুজক্তগি উন্নয়য়নি িলোিীয় িজিষয়দি 
গয়বষক (জসএনজিজকউ), রিলোজিল 

২০১৩ সলোয়লি জবয়দ্রলোয়েি িি গেয়ক রিলোজিল িলোিননজিক অজস্িিলো  
এবং আকজস্মক মিলোদশ্টগি িজিবি্টয়নি মধ্ জদয়য় গগয়ছ, আি 
এি মলোধ্য়ম নিুন নব্-উদলোিবলোদী নীজিমলোললো গেয়ক িজিবজি্টি 
েয়য় নব্-উন্নয়নবলোদী নীজিি  প্বি্টন েয়, গরজট ইজিময়ধ্ িলো্রি-

িজি জদলমলো িউয়সয়িি জবিিীয় গময়লোয়দ শুরু েয়য় গগয়ছ। এই িজিবি্টন  
একজট স্বিঃস্ূি্ট িজিবি্টন  জছল নলো, বিং অয়নক বড় বড় জরিয়লোশীল এবং 
িলোয়দি জবষয় জভজতিক কৃিকয়ম্টি িললোিল। এই রটনলোসমুেয়ক গর এজি-
গিয়নলোয়মনলো প্ভলোজবি কয়িজছল গসটলো জনঃসয়্য়ে একজট সংগ্রলোম গরটলো প্-
ধলোনি িরুণয়দি িজিিলোজলি  একজট ডলোনিন্থী নব্ উদলোিবলোদী জডসয়কলোস্ট। 

"গশলোভলোরলোত্রলো"ঃ সলোও িলোওয়ললোি বুিু্টয়লো জনয়জ্রিি টুইজি ি্লোিলোডলোইস সলোবেলো স্কুয়লি আন্ 
গমললোি জিত্র, রিলোজিল আন্ গমললো ২০১৮। 

    এজট জবয়শষ কয়ি মুজভইটয়মলো রিলোজিল জলভলোয়িি (মুক্ত রিলোজিল আয়্লো-
লন), এস্তুড্লো্টস গিললো ললোইয়বিয়ডড (ছলোত্রয়দি িন্য স্বলোধীনিলো) এবং 
গভম গপ্ জিয়লো (িলোস্লোয় নলোমলো) এই মুভয়ম্টগুয়ললোি  গক্য়ত্র গদখলো গগয়ছ। 
রজদও আমিলো এখনও িলোয়দি সম্য়ক্ট খুব সলোমলোন্যই িলোজন িয়ব িলোয়দিয়ক 
এই মিলোদশ্টগি িজিবি্টন এবং জিন্লোশীলয়দি সলোয়ে রুক্ত কিলোি প্মলোন 
িলোওয়লো রলোয়। িলোিলো গসলোশ্যলোল জমজডয়লোয় গনটওয়লোক্টগুজলি ব্লোিক ব্বেলোয়িি 
মলোধ্য়ম মূলি িলোয়দি ধলোিণলোগুজল ছজড়য়য় জদয়য়জছল, িিপেি সংরুক্ত 
ি্লোয়নল ব্বেলোি কয়ি িলোিলো নব্-উদলোিিলোবলোদী মুল গকয়্রিি সলোয়ে আন্যলোন্য 
গক্রিয়ক রুক্ত কয়ি।

    খুব অপে সময়য়ি ময়ধ্, এই গগলোষ্ীগুয়ললোি কম্টকলো্ড িলোয়দি জবিুল 
সংখ্ক ব্জক্তয়ক জনয়য়লোগ এবং িলোয়দি একজট গমৌজলক আখ্লোন প্দলোন 
কিয়ি সক্ম েয়য়য়ছ। 

> আমলোয়দি উয়দ্্য়শ্যি সংজক্প্ত ঐজিেলোজসকিলোঃ

    আিয়ক িজিিলোজলি নব্ উদলোিিলোবলোদী জিন্লোশীল গনটওয়লোক্টগুজলি িলো-
িপেজিক সংয়রলোগ গবলোঝলোি িন্য জকছু গমৌজলক ঐজিেলোজসক সংয়লেষণ প্য়য়লো-
িন। নব-উদলোিনীজিি সলোয়ে রুক্ত কিলো গরয়ি িলোয়ি এমন ধলোিণলোি অনুপ্-
গবশ ১৯৫০ সলোয়লি মলোঝলোমলোজঝ সময়য়, রখন িলোিলো ছজড়য়য় িড়য়ি শুরু 
কয়িজছল। প্লোজিষ্লোজনকভলোয়ব িলোয়দি িন্ ৫০ দশয়কি গশয়ষ, মূলি জিন্লো-
শীল প্েম প্িয়ন্ি মলোধ্য়ম। ইনজস্টজটউট রিলোজিজলও দ্ অ্লোয়কলোও গড-
গমলোয়রিজটককলো (আইজবএজড) এবং ইনজস্টজটউট জড জিসুইয়য়স এ ইস্ট-
গডলোস গসলোজসয়লো (আইইিস) এই জবষয়য় উবিুধি কয়িজছল। দুজট প্জিষ্লোনই 
গপ্জসয়ড্ট গিলোয়লোও গগলোলেলোট্ট এি িলোিননজিক প্জিিয়ক্ি িন্য িলোজব্ক 
িজলজস প্ণয়য়ন ভুজমকলো গিয়খজছল; এই িজলজসগুয়ললো িয়ি একনলোয়কিয়্রিি 
প্েম ির্টলোয়য় প্য়য়লোগ কিলো েয়য়জছল জকন্তু ১৯৬০-এি দশয়কি গশষভলোয়গ 
িনজপ্য়িলো েলোিলোয়ি শুরু কয়ি।

    রিলোজিয়লি নব্-উদলোিনীজিি প্লোজিষ্লোজনক জবকলোয়শি অন্যিম ববজশটি্ 
েল উিয়ি উজলেজখি অসম্ূণ্টিলো। জিজনিি আঞ্চজলক সংয়রলোিন ছলোড়লোও, 
গরসব প্জিষ্লোন আমিলো উয়লেখ কয়িজছ িলোিলো নীজিজনধ্টলোিক িলোংশয়নি 
িুলনলোয় প্লোজিষ্লোজনয়কি জদয়ক গবজশ ময়নলোয়রলোগী।

    জবিিীয় প্কলোয়িি কলোর্টলোবলী ব্জক্তগি মলোজলকলোনলোধীন জশক্লোপ্জিষ্লোয়নি 
একজট মূল গ্রুয়িি িন্য সংিজক্ি, গরমনঃ গুজিজলও ভলোগ্টলোস িলোউয়্ডশন 
এবং জিও জড গিয়নজিও গিজ্টজিক্লোল ক্লোয়েলোজলক জববেজবদ্লোলয় 
(জিইউজস- জিও)। আি এজক সময়য় এই প্জিষ্লোনগুজল কিৃ্টক জনয়য়লোগ গদয়লো 
গটকজনকলোল স্টলোিয়দি িন্য প্জশক্য়ণি গক্য়ত্র গকলোন বড় শজক্ত জবজনয়য়লোগ 
কিলো েয় নলো,রলোিলো উয়দ্লোক্তলো গরেণীি অনুরূি সলোমলোজিক িটভূজম গেয়ক 
আগি, দুজট গ্রুয়িি ময়ধ্ই রলোিলোয়ি কিয়ি িলোয়ি।  
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১৯৮০ এি দশয়ক গণিলোজ্রিক উন্ুক্তকিয়ণি িি নব্-উদলোিিলোবলোদী জি-
ন্লোধলোিলোি সৃজটি কিলোি জবিিীয় ধলোিলোজট রয়টজছল, গরজট এমন সময়য় েয় রখন 
ইনজস্টজটউটস জলবলোয়িস (আইএলএস) প্জিজষ্ি েয়য়জছল। ইনজস্টজটউট 
অব ইয়কলোনজমক অ্লোয়িয়লোস্ট এবং এটললোস গনটওয়লোক্ট প্জিষ্লোিলো এ্টজন 
জিশলোয়িি সলোয়ে িিলোময়শ্টি িি এই বছিগুজলয়ি এই প্জিষ্লোনগুয়ললো প্জি-
জষ্ি েয়য়জছল, এবং জিও জড গিয়নইয়িলো, সলোও িলোওয়ললো এবং অন্যলোন্য 
িলোিধলোনীয়ি অনুরূি জনয়দ্টশলোবলী অনুরলোয়ী কলোি কয়ি। গিলোয়ট্টলো আয়লয়গ্র 
সদি দপ্তিজট আললোদলো কমলোয়্ডি অধীয়ন ইনজস্টজটয়টলো জলবলোিয়ডড নলোমজট 
গ্রেণ কয়ি।

    এটলো আমলোয়দি বুঝয়ি সলোেলোর্ কয়ি রিলোজিয়লি নব্ উদলোিনীজিি সুবণ্ট 
জদনগুয়ললোয়ি গকন িলোন্টলোয়্লো এইি কলোয়ড্টলোয়সলো প্শলোসন অে্টননজিক 
নীজিমলোললো এভলোয়ব িজিিলোলনলো কয়ি- রলো  জিও জড গিয়নজিও এি িজ্টজি-
কলোল ক্লোেজলক ইউজনভলোজস্টজট (জিইউজস-জিও) গেয়ক আগি। িয়ি িলোিলো 
ব্লোঙ্লোি, জবজনয়য়লোগ িেজবয়লি মলোজলক এবং দলীয় উিয়দটিলো জেয়সয়ব 
সলোিল্ ললোভ কয়ি। সিকলোি বলোইয়ি একবলোি, িলোিলো কলোস গদলো গলোিলোস (বলো 
ইন্সজটজটউট অি ইয়কলোনজমক িজলজস স্টলোজডস)-এি আরেয় গনয়, সম্ভবি 
সবয়িয়য় গুরুত্বিূণ্ট নব্ উদলোিনীজিবলোদী জিন্লোজবদ িলোি জনয়িি জিন্লোভলোবনলো 
বিলোিলো সজরিয়ভলোয়ব িজিিলোজলি। িলোয়দি ময়ধ্ অয়নয়কই গিলোয়ট্টলো আয়লয়গ্র 
গেয়ক একিন দলোশ্টজনক এবং জিওউজস-জিও গেয়ক একিন অে্টনীজিজবদ 
প্জিজষ্ি ইনজস্টজটয়টলো জময়লজনয়লোয়মি সদস্। এই উভয় মলোনুষই গেয়ি-
গমলোজনক জমজডয়লো কয়ি্টলোয়িশনগুজলি সলোয়ে সংরুক্ত, গরজট িলোয়দি িিলোমশ্ট 
দলোিলো জেয়সয়ব দলোজব কয়ি। গিলোিগ্রলোম দ্ জলবলোিয়ডড  এই গ্রুয়িি সবয়িয়য় 
গুরুত্বিূণ্ট সয়ম্মলন েয়য় উয়ঠয়ছ। এজট  একজট মূল সংস্লো জেয়সয়ব কলোি 
কয়ি, গরজট গিলোয়ট্টলো আয়লয়গ্রয়ি বছয়ি একবলোি একসয়গি িলোি অংশীদলোি-
গদি িয়ড়লো কয়ি। 

এই সংস্লোি সব সদস্ অংশীদলোিিলো  গর অস্লোজয়ত্ব অবস্লোয় েলোয়ক িলো ইজগিি 
কিলো িরুজি।

> সুড়য়গিি গশয়ষ জক আয়ললো আয়ছ? 

    এজট একজট সমস্লোিনক িজিজস্জি, এজটি গনটওয়লোক্ট সম্প্রসলোিণ, িলোি 
জডয়স্কলোস্ট  এবং এি কম্ট, রলো জদলমলো রুয়সি এি জনিস্ব অে্টননজিক নীজিি 
অগ্রগজিয়ি একজট নব্ উদলোিবলোদী এয়ি্ডলো স্লোিন কয়িয়ছ। িলোিিয়িও 
িলোি জনয়য়লোগকি্টলোি িিনয়ক গিলোধ কিলো রলোয় জন এবং িিবি্টীয়ি বিং িলোি 
অিপ্িলোয়িি জদয়ক জনয়য় রলোয়, রিলোজিল ২০১৩ সলোল ির্টন্ িচিলোদিজসি 
জছল, অিিি জময়শল গটমলোি এবং িলোি অে্টননজিক দল এ গক্য়ত্র িজিবি্টন 
বিজি কয়িয়ছ, রলোি মলোধ্য়ম রিলোজিল আবলোি রুয়ি দলোঁজড়য়য়য়ছ। 

    রলোই গেলোক, এখন ময়ন েয়ছে গর বি্টমলোয়ন এজট জনঃয়শজষি েবলোি প্বণ-
িলো েলোকয়ি িলোয়ি। শলোসন ব্বস্লোি িজিবি্টনয়ক রেলোরেভলোয়ব ব্বেলোি 
কিলোি িন্য গর অজভয়রলোগগুজল ব্বেলোি কিলো েয়য়জছল িলো এক ধিয়নি 
সলোধলোিণ জ্লোয়নি বলোইয়ি িয়ল গরয়ি সক্ম েয়জন রলো আন্ি্টলোজিক িিগিজট 
ইয়িলোময়ধ্ই িজক্ি েয়য়য়ছ, এবং জবয়শষ বৃতি ব্িীি ঐক্মি্ গয়ড় 
িুলয়ি রয়েটি নয়। উিিন্তু, গর িলোবজলক নীজিগুয়ললো এই িৃিীয় নব্-উদলো-
িিন্থী ধলোয়ি উন্নীি েয়য়য়ছ িলোিলোও ব্ে্টিলোি লক্ণ গদখলোয়ছে, গরজট এইসব 
সমে্টনকলোিীয়দি ময়ধ্ গভলোটলোিয়দি দুব্টল আগ্রয়েি িলোশলোিলোজশ প্জিিজলি 
েয়। এজট সলোয়বক িলো্রিিজি লুইস ইনলোজসও লুললো দ্ জসলভলোি দৃঢ় িনজপ্-
য়িলোি জবিিীি, রলো িীরি িুষলোি ঝড় (এি মি) প্জিয়িলোধ কয়িয়ছ। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
েলোিনলোন িলোয়মলোি <hramirez1967@yahoo.com>
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> জিন্লোধলোিলোি িিলোমশ্টকলোিী  

মলোজটয়লোস জকজিং, ইয়ক্ট ইউজনভলোজস্টজট, কলোনলোডলো
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রখন ব্বসলোি গপ্ক্লোিয়ট সব্টয়শষ প্বণিলো সম্য়ক্ট জবিক্ট 
গদখলোয়, বড় িে্, কৃজত্রম বুজধিমতিলো বলো উৎিলোদন ভজবষ্যৎ 
বলয়ছ, এক রন রন জবয়বেি শীষ্ট স্লোনীয় কনসলোজট্টং িলোম্টগুজলি 
জিন্লোধলোিলো বিলোিলো িলোজি কিলো জিয়িলোট্ট িুয়ড় আয়স প্লোয়শই উধিৃি 

কিলো েয় সম্ভবি ম্লোজকনজস গ্লোবলোল ইন্সজটজটউট (এমজিআই), জকন্তু অন্য-
গদি ময়ধ্, েলোই িলোিিিয়ময়ন্সি িন্য এর্য়িঞ্ ইনজস্টজটউট, জবিয়নস 
ভ্লোলু বলো বস্টন কনসলোজ্ং গ্রুয়িি গে্ডলোিসন ইন্সজটজটউয়টি িন্য আই-
জবএম ইনজস্টজটউয়টি উয়লেখ িয়য়য়ছ। িলোয়দি গবজশিভলোগ প্কলোশনলোই ব্-
বসলোজয়ক জবষয় সম্জক্টি জবষয়গুজলি সলোয়ে সম্জক্টি, জকন্তু সলোম্প্রজিক 
অে্টননজিক উন্নয়য়নি জবষয়য় জকছু মন্ব্ এবং জববেলোয়য়নি ভজবষ্যি বলো 
জলগি সমিলোি ভজবষ্যয়িি মি প্শস্ প্শ্ন। এই "প্জিষ্লোন" এবং িলোয়দি 
"অন্দৃ্টজটি" প্ভলোব সবয়িয়য় ব্লোিকভলোয়ব ব্বেলোি কিলো জিন্লোশীল ট্লোঙ্ 
র্টলোজঙ্ং বিলোিলো জনজচিি কিলো েয়। শীষ্টস্লোনীয় ২৫ জটি ময়ধ্ "ললোভ জটিলোি 
ট্লোঙ্স"-এি িন্য এজট িিলোমশ্টদলোিলোয়দি সলোয়ে সংজলেটি ১৪ জট িলোজলকলোি 

জবয়বেি সংরুজক্ত ও সবজকছুি ঔিজনয়বজশকিলো?

িলোজলকলোয় িয়য়য়ছ, গরখলোয়ন এমজিআই শীষ্টস্লোনীয় অবস্লোন জনয়য়য়ছ! "ললোভ 
িন্য" একজট জবভ্রলোজন্কি িজিত্রলোজয়ি রজদও, গরয়েিু- অন্যলোন্য সমস্ িিলো-
মশ্টমূলক িজিয়ষবলোগুজলি মি নয়- এই অন্দৃ্টজটি জবনলোমূয়ল্ আয়স! প্শ্ন 
েয়ছে, গকন িিলোমশ্ট সংস্লোগুজল িলোয়দি প্েম স্লোয়ন স্লোিন কয়িয়ছ।

> জিন্লোি গনিৃত্ব বলো ভয়?

    ১৯৯০ সলোয়ল এম জি আই অগ্রণী জছল, অন্যিলো শীঘ্রই অনুসিণ কি-
গব।িলোয়দি সৃজটিি রুজক্তজবজ্লোয়নি একজট সেি উতিি েল গর িলোিলো মলোয়ক্টজটং 
টুল জেয়সয়ব কলোি কয়ি রলো ব্বস্লোিনলো িিলোময়শ্টি িন্য একজট রিমবধ্টমলোন 
প্জিয়রলোজগিলোমূলক বলোিলোি। িজিিলোলকয়দি "উচ্চিি জ্লোন" উিি জভজতি 
কয়ি িিলোমশ্ট গসবলো জকনয়ি- বলো অন্ি গর িলোিলো অন্যলোন্য অংশীদলোিয়দি 
িিলোমশ্ট সংস্লোগুজল িলোয়দি আরেয় ন্যলোর্িলো আয়ছ জকভলোয়ব েয়। এই দৃজটি-
গকলোয়ণ, িিলোমশ্টকলোিী সংস্লোগুজল িলোয়দি "জিন্লোি গনিৃত্ব" প্দশ্টন কিলোি 
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িন্য জিন্লোধলোিলো স্লোিন কয়ি, এবং গসগুজল আসয়ল কীভলোয়ব িলোয়দি লক্্-
গুজল প্লোয়ই বণ্টনলো কয়ি। িলোয়দি জিন্লোধলোিলোি সিলোসজি উয়লেখ নলো কয়ি, 
িিলোমশ্টদলোিলোয়দি অধ্য়নিি জকছু জশক্লোপ্জিষ্লোনগুজল কলোয়িি জিন্লোি গন-
িৃয়ত্বি িন্য জকছুটলো আিও গবজশ আত্মি্লোগী অজভপ্লোয় প্কলোশ কয়িয়ছ! 
িলোিলো প্স্লোব কয়ি গর ব্বস্লোিনলো িিলোমশ্টগুজল উতিিলোজধকলোিী িিলোমশ্টদলোিলো-
গদি বিলোিলো উন্নীি েয়- বলো "ি্লোশন" জেসলোয়ব িলোিলো িলোয়দি সলোম্প্রজিক প্িু-
লেিলো িুয়ল ধিলোি কেলো বয়ল, রলোয়ি িলোিলো অি্ন্ অজনজচিি, রজদ ভয়ঙ্ি, 
ভজবষ্যি নলো েয় িয়ব িলোয়দি িিলোমশ্টদলোিলোয়দি ভলোড়লো গদওয়লোি িন্য িজি-
িলোলকয়দি ময়ধ্ ভয় সৃজটি কয়ি। রজদ গকলোনও ধিয়নি গলোইড জেসলোয়ব 
"আিলোম আিলোমদলোয়ক নলো েয়।" এই জিন্লোধলোিলো বিলোিলো উতিন্ন জিয়িলোট্টগুজল 
িড়লোি িয়ল প্কৃিিয়ক্ একজটয়ক সংজলেটিিলোি সলোয়ে গমলোকলোয়বললো কিলো 
রলোয়, রজদ গসগুজল এমন হুমজকি রটনলোগুজল নলো কয়ি রলো িলোিলো ভজবষ্যবিলোণী 
কয়ি- রলো একজট জিয়িলোট্ট রলো জনয়িয়দিয়ক সলোধলোিণ গিনলোজিক উতিিগুজলয়ি 
সিবিলোে কয়ি - অিএব, রুজক্ত িক্ট কয়ি, ম্লোয়নিলোিয়দি এই অপ্ীজিকি 
প্বণিলোগুজলি প্জি সিক্ট কয়ি গদয় এমন জিন্লোজবদয়দি জিছয়ন িিলোমশ্ট-
দলোিলো সংস্লোি কলোয়ছ গিৌঁছলোয়নলোি িন্য অনুয়িলোধ িলোনলোয়নলো।

> কজিিলোইট

    এমনজক আিও গবজশ কয়ি, এই জিয়িলোট্টগুজল িিলোমশ্টদলোিলোিলো িলোয়দি 
সলোভ্টলোিগুজলি িন্য নিুন বলোিলোি উন্ুক্ত কয়ি জদয়ছে, গসগুজল অন্য কলোর্টক-
িী গক্ত্রগুজল, জবজভন্ন গক্ত্র বলো উদীয়মলোন অে্টনীজি। িলোিলো এই ক্লোয়য়্টয়দি 
প্স্লোজবি সমলোধলোনগুজলি িন্য সম্ভলোব্ ক্লোয়য়্টয়দি ময়ধ্ আগ্রে সৃজটি 
কিয়ি এবং গশষ ির্টন্ ববধিলো অি্টয়নি িন্য এই জবষয়য় গর গকলোনও 
জবষয়য় গভীি "অন্দৃ্টজটি" প্দলোন কয়ি িলোয়দি প্লোসজগিক গরলোগ্িলো সংয়কি 
প্দলোন কয়ি।এই একজট জিন্লো, এই জিন্লো ট্লোংক জিছয়ন বৃেতিি গপ্িণ। এজট 
"ব্বস্লোিনলোয় কিৃ্টিয়ক্ি" ময়ধ্ িলোয়দি অবস্লোয়নি জবষয়য় উয়বিগ প্কলোশ 
কয়ি, গরমনজট িলোয়দি জকছু বয়লয়ছ, রলোি ময়ধ্ িয়য়য়ছ ব্বসলো স্কুল এবং 
িজিিলোলন জমজডয়লো আচির্টিনক নয় গর, গবজশিভলোগ "ইনজস্টজটউট" িলোয়দি 
কলোর্টরিমগুজল বণ্টনলো কিলোি িন্য একলোয়ডমীি ভলোষলো ব্বেলোি কয়ি, িিলোমশ্ট-
দলোিলোিলো গরগুজল "গয়বষক" বলো "গয়বষণলো সেকম্টী" জেসলোয়ব জিয়িলোট্টগুজল 
একজত্রি কয়ি এবং এমনজক গনলোয়বল জবিয়ী সে উিয়দটিলো জেসলোয়বও সুজব-
খ্লোি জশক্লোজবদ জনয়য়লোয়গি িন্য গলয়বল কয়ি। িলোিলো সুিজিজিি িজিিলোল-
নব্বস্লোয় িলোয়দি িললোিল প্িলোি কয়ি, জবনলোমূয়ল্ েয়, রখন গকলোন প্বন্ধ 
িলোয়দি ধলোিণলো বলো িয়সলো জবভলোয়গ বলোছলোই কয়ি। 

    গডয়ললোয়য়ট িলোি জনিস্ব "গডয়ললোয়য়ি ইউজনভলোজস্টজট গপ্স।" বিজি কয়ি 
এই সংস্লোয় সব্টলোজধক সব্টস্বলোন্ েয়য় গগয়ছন। আবলোি, এজট গকবল স্মলোট্ট 
মলোয়ক্টজটং জেসলোয়ব গবলোঝলো রলোয়, িিলোমশ্টদলোিলোয়দি কী বলয়ি েয়ব িলো আয়িলো 
জববেলোসয়রলোগ্িলো ধলোর্ট কিলো রলোয়। জকন্তু এজট "িজিিলোলন জ্লোন জশপে" এি 
ময়ধ্ একজট বড় স্লোন বিজি কিলোি একজট প্য়িটিলো প্জিিজলি েয়ি িলোয়ি। 
িজিিলোলন িষ্টদ জনয়িই গয়বষণলোি একজট প্লোকৃজিক জবজ্লোন দৃটিলোয়ন্ি জদয়ক 

আিও এজগয়য় িললোি গর সুয়রলোগ সৃজটি কিয়ি িলোয়ি - কলোর্টি গমজট্র্ বিলোিলো 
িজিিলোজলি অংশ গসই একই িিলোমশ্টদলোিলোয়দি বিলোিলো িনয়সবলো িজিয়ষবলোয়ি 
আনুষ্লোজনকভলোয়ব িলোি প্লোসজগিকিলো মলোনলো সয়্বিও, আিয়কি ব্বস্লোিনলো 
গয়বষণলো গবজশিভলোগই অপ্িজলি এবং িজিিলোলকয়দি অনুশীলন কিলোি 
িন্য প্লোয়ই, রলোিলো এই িিলোমশ্ট িিলোমশ্ট ট্লোংক বিলোিলো উিলব্ধ "গয়বষণলো" 
উিি জনভ্টি কয়ি িলোই খুব খুজশ রলোিলো। প্শ্ন েয়ছে কিজদন ধয়ি িিলোমশ্ট-
দলোিলোয়দি একলোয়ডজমক জিজনসিয়ত্রি সয়গি িলোয়দি ববধিলো আিয়ললোড 
কিয়ি েয়ব। অয়নক ব্বসলোজয়ক স্কুল অধ্লোিক ইজিময়ধ্ িলোয়দি িিলোমশ্ট 
গরিয়ডনজশয়লোল েলোইললোইট বিলোিলো অনুশীলনকলোিীয়দি এবং ছলোত্রয়দি সয়গি 
িলোয়দি জববেলোসয়রলোগ্িলো গিলোিদলোি কিলোি গিটিলো।

> সবজকছু উিজনয়বজশকিলো?

    িিলোমশ্টদলোিলোয়দি বিলোিলো এই সম্ভলোব্ সম্ভলোব্ সয়ব্টলোৎকৃটি িি্টলো জনণ্টয়য়ি 
উিি আয়িলো কিৃ্টয়ত্বি িন্য অনুসন্ধলোন আমলোয়দিয়ক আিও বৃেতিি রুজক্তগু-
জলি জদয়ক িজিিলোজলি কয়ি- এবং জকছুটলো ষড়র্রি িয়্বিি অঞ্চলয়ি। এই 
জিন্লোধলোিলোি সৃজটি েয়ি িলোয়ি ব্বসলোি জববি্টন, অে্টনীজি, সমলোি এবং 
এমনজক জববেব্লোিী এমনজক িলো্রিীয় জনয়্রিয়ণি ওিি কিৃ্টত্ব কিলোি িন্য নয় 
এমন একজট িরিলোয়ন্ি অংশ? এই জকছুটলো কম ময়ন েয় রখন গকউ এই 
সংস্লোগুজলি আকলোি এবং নলোগলোয়লি কেলো জবয়বিনলো কয়ি, রলো আিকলোল 
গকবল সংস্লোগুজল নয় বিং ক্লোেজলক িলোয়ি্টি সে অন্যলোন্য প্জিষ্লোনগুজল, 
গসইসলোয়ে সমস্ িংগুজলি সিকলোিয়কও িিলোমশ্ট গদয়। এজট এমন একজট 
অদ্ুি সংখ্ক সংখ্ক প্লোক্তন ছলোত্রয়ক জবয়বিনলো কয়ি রখন এজট একজট 
অসলোধলোিণ  সংখ্ক প্লোক্তন ছলোত্র সংগঠনয়ক জবয়বিনলো কয়ি, িখন িলোয়দি 
ময়ধ্ অয়নয়কই গনিৃয়ত্বি অবস্লোন, ব্বসলো এবং অন্য গকলোেলোও, একলোয়ডমী 
সে- আিনলোি জডয়নি িটভূজম িিীক্লো কয়ি- এবং অন্দৃ্টজটিগুজলি িন্য 
প্ধলোন গরেলোিলোয়দি ময়ধ্ রলোিলো আয়ছন এই জিন্লোধলোিলো এবং ভজবষ্যয়িি 
সলোধলোিণ দৃজটিভজগি বিলোিলো প্দতি িলোিলো প্স্লোব।

    উিয়িি গকলোনজটই ভয়লোনক েওয়লো উজিি নয়। সমস্ উতিন্ন এবং প্িলো-
জিি েয়ছে ধলোিণলো গর ধিয়নি উিি জনভ্টি কয়ি। এই জিন্লোধলোিলো, এবং 
িিলোমশ্ট সংস্লোগুজল গরগুজল িলোয়দি বিজি কয়িয়ছ, "ভলোল" িন্য একজট বল 
জেসলোয়ব কলোি কিয়ি িলোয়ি - অজধকিি উতিম রলো িলোয়দি অংশীদলোি এবং 
গশয়লোিয়েলোল্ডলোিয়দি িয়কয়টি আছেলোদন নয়। এবং এমন জকছু ইজগিিও 
িয়য়য়ছ রলো এই সংস্লোি জকছু জকছু কিজছল, গরমন, জলগি সমিলো বলো দীর্টয়ম-
য়লোদী জভজতিক িুঁজিবলোয়দি প্য়য়লোিয়নি সলোয়ে। িয়ব, ব্বস্লোিনলো িিলোমশ্ট 
জশয়পেি ইজিেলোস এবং এজটি প্ভলোব এিদূি এয়স গগয়ছ, জবিজিি িন্য 
জকছু কলোিণ প্দলোন কয়ি নলো, রজদ নলো উয়বিগ েলোয়ক। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ
মলোজটয়লোস জকজিং <mkipping@schulich.yorku.ca>
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> সীমলোয়ন্লোতিি গসবলোঃ 
গসবলো ও গসবলোমূলক
কলোয়িি িজিবি্টন
গেইজড গটফ্লোইড, ওয়য়য়ন গস্টট ইউজনভলোজস্টজট, ইউএসএ, আইএসএ-এি অে্টনীজি ও সমলোি (আিজস ০২) শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি 
সভলোিজি এবং রেম আয়্লোলন (আিজস ৪৪) ও সমলোয়ি নলোিী (আিজস ৩২) শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি সদস্ এবং গিজনিলোি জিইয়ে 
িুন, টয়িয়্টলো জববেজবদ্লোলয়, কলোনলোডলো এবং আিজস ০২ এবং আিজস ৪৪-এি সদস্।

বি্টমলোন জবয়বে সংরজটি সলোমলোজিক, িলো-
িননজিক ও অে্টননজিক িজিবি্টয়নি 
অংশগুয়ললো সম্য়ক্ট গসবলোি গয়বষণলো 
সমসলোমজয়ক জবিয়ক্টি গকয়্রি অব-

স্লোন কিয়ছ। সলোমলোজিক গরেণী, জলগি, িলোজিগি 
ও িলোিীয় সীমলোনলো বিলোবি িীবীকলোি গখলোঁয়ি 
সীমলোনলো অজিরিমকলোিী মলোনুয়ষি সলোয়ে জময়শ 
েলোকলো অভূিিূব্ট সংখ্ক নলোিীিলো নিুন এবং জব-
দ্মলোন ধিয়নি অসমিলো সৃজটি কিয়ছ। "গসবলোি 
অভলোব" মনয়রলোগ গদয় একজট গভীিভলোয়ব অসম 
ও অন্যলোর্ উদলোিননজিক অে্টনীজিি ব্য় ও 
িললোিল সম্য়ক্ট, জবয়শষ কয়ি িলোয়দি রলোিলো 
উদীয়মলোন দজিদ্র, অজভবলোসী এবং বণ্টবলোদীকৃি 
নলোিীিলো রলোিলো অিয়িি গসবলোি অনলোনুিলোজিক 
দলোজয়ত্ব বেন কয়ি। এজট আিও গছয়লয়ময়য় 
ললোলন িলোলয়নি িন্য অজধক সংখ্ক স্বপেয়বি-
গনি অপ্লোজিষ্লোজনক িলোকজিিীবীয়দিয়ক জনয়দ্টশ 

কয়ি, বৃেৎ গক্য়ত্র, ব্লোজক্তগি গৃেস্লোজল কলোি, 
কলোয়িি ব্লোিলোয়ি জকছু ধলোিণলো রলো িলোন্নলো এবং 
িজিষ্লোি গেয়ক শুরু কয়ি গরৌন, অন্িগি ও 
বিজবক প্িনন কলোয়িি সকল রেময়ক গেয়ক 
িলোয়খ এবং অয়নক গক্য়ত্রই অস্বীকলোি কয়ি। 
আমলোয়দি জবয়লেষণ মূলক দৃজটিভগিী রলো আন্ঃনলো-
িীবলোদী আয়ললোিনলো এবং একজট গুরুত্বিূণ্ট সূিনলো 
জেয়সয়ব ববজবেক অে্টি্বি সেকলোয়ি কয়ম্টি প্লোয়ি 
দৃশ্যমলোন রেম এবং প্লোি্জেক িীবন িজিিলোল-
নলোয় এি িলোৎির্টয়ক বজধ্টি কয়ি।

    গসবলোমূলক কলোয়িি বলোিলোি েস্য়ক্ি এবং 
িজিবি্টনশীল বি্টনী িীবয়নি শুরু গেয়ক গশষ 
ির্টন্ সলোমলোজিক সম্ক্ট ও সম্ৃক্তলোি িধিজিি 
িজিবি্টন কয়িয়ছ। গসবলোয়ক আমিলো জকভলোয়ব 
ব্লোখ্লো কজি বলো কলোি জেয়সয়ব গণ্ কজি এ 
ব্লোিলোয়ি ভলোলবলোসলোি রেম আমলোয়দিয়ক ব্ে্ট 

>>

কয়ি গদয়। সলোধলোিণয়বলোধ গসবলোয়ক গদখয়ি িলোয় 
মুক্ত জেয়সয়ব, ভলোলবলোসলোি রেম জেয়সয়ব, অিজবত্র 
অয়ে্টি অেবলো নলোগজিকয়ত্বি জবমূি্ট অজধকলোয়িি 
সলোয়ে সম্জক্টি ক্জিিূিণ জেয়সয়ব নয়। বিং 
অন্জন্টজেি ব্বেলোি মূয়ল্ি িুিস্কলোি জেয়সয়ব। 
রখন সব ধিয়নি গসবলো ও অন্িগি রেময়ক অব-
মূল্লোজয়ি কিলো েয়, িখন গছলোট গেয়ক বড় 
েওয়লোি িলোয়গলোজটই েল সৎ মলোয়য়য়দি জনয়য় 
গয়বষণলোি িলোয়গলো। রলোিলো িলোয়দি রেয়মি িন্য 
সলোমলোজিক, িলোিননজিক ও আইনগি স্বীকৃজি 
িলোয় জন। িণ্ ও উিেলোয়িি িলোে্টয়ক্ি কলোিয়ণ 
সৎ মলোয়য়য়দি রেম একটু কম গবলোধগম্। অভীটি 
বলোবলো মলোয়য়িলো িলোয়দিয়ক বনব্ট্জক্তক গশলোষণমূলক 
সমলোয়িি সলোমলোজিক সম্ক্ট এবং অন্িগিিলোি ও 
প্িনন স্বলোয়স্্ি রিমবধ্টমলোন িণ্িলোিকিণ 
জেয়সয়ব নলো গদয়খ বিং গসৌিন্যমূলক সম্য়ক্টি 
সেয়রলোজগিলোিূণ্ট ময়নলোভলোব জনয়য় আরেয় জদয়ি 



গসবলোি সংকট

 ২১

জিজড ভজল. ৮ / # ২ / আগস্ট ২০১৮

িলোয়ি।

    একগুছে জবজভন্নমুখী জরিয়লো এবং প্জিষ্লোন 
গসবলোি মূল্য়বলোধয়ক সলোমলোজিকভলোয়ব প্য়য়লোিনীয় 
জেয়সয়ব এবং িুঁজিবলোয়দি অধীয়ন প্লোি্জেক 
িীবয়নি অখ্ড অংশ জেয়সয়ব প্ভলোজবি কয়ি। 
জবদ্মলোন আইনগি প্জিয়িলোধ গেয়ক গসবলো 
কম্টীয়দি জবজছেন্নকিণ েয়ি ক্ণস্লোয়ী অজভবলোসী 
এবং গস্বছেলোয়সবী মলো জেয়সয়ব অেবলো মিুিীজবেীন 
রেয়মি গক্য়ত্র, আিও গসবলোমূলক কলোিয়ক ভলোল-
বলোসলোি রেম বলো আত্মজনয়য়লোগ জেয়সয়ব অবমূল্লো-
য়ন কয়ি। এি নীজি িজিবি্টন কয়ি, িলো্রি এই 
কলোয়িি ঝুঁজকমূলক দলোজয়ত্ব প্ি্লোেলোি, অিসলোিণ 
এবং েস্লোন্ি কয়িয়ছ এবং আয়িলো গসবলোমূলক 
কলোি ও আন্জিক রেয়মি প্িলোি বৃজধি কয়ি িুনগ্ট-
ঠন প্বি্টন কয়িয়ছ। জসংগলোিুয়িি কেলো জিন্লো 
কিয়ল, একজট ববয়দজশক গৃেস্লোজল রেজমক কম্ট-
সূিীি মলোধ্য়ম গসবলোমূলক কলোয়িি প্য়য়লোিন 
জমটলোয়নলোি িন্য ব্লোিকভলোয়ব প্িলোজিি এবং গব-
সিকলোজিভলোয়ব উয়দ্লোগ গ্রেণ েয়ছে িলোয়্রিি সৃজটি 
রলো িলোি দলোজয়ত্বয়ক রেমিীবী িজিবলোয়িি গিয়য় 
সুজবধলোয়ভলোগী মধ্জবতি ও উচ্চজবতি িজিবলোয়িি 
ওিি অবমূল্লোয়ন কয়ি। গসবলোি প্িলোি ও গবস-
িকলোজিকিয়ণি ববিি িধিজি গসবলো রেজমকয়দি 
অজনিলোিতিলো ও অপে মিুিীি কলোয়িি সলোয়ে 
সম্জক্টি। 

    ভলোলবলোসলো এবং গসবলো ববজবেক গসবলোি ধলোিলো 
বিলোবি প্জিস্লোজিি ও িজিবজি্টি েয়। ববজবেক 
গসবলোি শৃঙ্খয়লি দৃশ্য িুয়ল ধয়ি িলোি িটভূজম 
গক জবস্লোজিি কিলো েয় রলোি ময়ধ্ আমিলো জবয়শষ 
ক্মিলো সম্ক্ট গদখয়ি িলোই। অজভবলোসী রেজমক-
গদি বলোজড়য়ি, িজিবলোয়িি সদস্িলো িলোয়দি প্দতি 
জিজনসিত্র এবং িলোয়দি সন্লোন ও গৃেস্লোজলি 
িন্য রেয়মি আয়বগিূণ্ট ব্লোিলোিগুয়ললো এজড়য়য় 
িয়ল। িূব্ট ইউয়িলোিীয় গদয়শি সমলোিি্রি িিব-
ি্টী সময়য়ি রটনলো প্মলোণ কয়ি গর মলোিৃত্বিিলোয়ণ 
ভলোলবলোসলোি রেময়ক শুধু জিিৃয়ত্বি সলোয়ে িুলনলো 
কিলো রলোয় নলো গর জিিলো িুরুয়ষলোজিি প্জিিক্লো 

বিজি কয়ি রলো িলোয়দিয়ক জবদ্রূি ও বজেষ্লোি 
গেয়ক িক্লো কয়ি। বজেঃসীমলোনলোয় গ্রেীিলো এবং 
কম্টীয়দিয়ক দূিিলোলেলো ভ্রমণ কলোিী কম্টীিলো প্লোয়ই 
গবসিকলোজি রেজমক দলোললোল এবং জবিিলোজক্ক 
িলোিীয় িুজক্তি মলোধ্য়ম জবজভন্ন মধ্স্িলোকলোিীি 
সম্মুখীন েয়। িলোিলোয়ন, দ্রুি বৃধিমলোন িনগয়ণি 
িন্য সিকলোজি িলোজময়ন গসবলো কম্টসূজিি জবস্লোি 
গিশলোগিভলোয়ব প্জশজক্ি অজভবলোসীয়দি ওিি 
অপ্ি্লোজশিভলোয়ব গিলোি গদওয়লো েয় রলোিলো 
িলোিলোজন গসবলো গ্রেীিলোয়দি জবিিীয়ি িলোিীয় 
িিলোে্টিিিলো বিজি কিয়ি একজট সলোংস্কৃজিক 
গরলোগসূত্র স্লোিন কিয়ি িলোয়ি। ববজবেক গসবলো 
িলোল জববে অে্টনীজিি এক অঞ্চল গেয়ক অন্য 
অঞ্চয়ল িজিবলোিগুয়ললোয়ক সংরুক্ত কয়ি, এবং 
িজিবলোি, সুশীল সমলোি, িলো্রি, ও অে্টননজিক 
প্জিষ্লোন গুয়ললোি ময়ধ্ সিকলোজি ও গবসিকলোজি 
ক্মিলো সম্য়ক্টি প্জিিলন রয়ট। 

    রখন এসমস্ প্েলো আন্ঃয়ছদীয় অি্লোিলোয়িি 
একজট শজক্তশলোলী কলোঠলোয়মলো গয়ড় গিলোয়ল, গরমন 
গকলোয়নলো প্েলো-ই িলোি জবয়িলোধী ছলোড়লো গনই। জকছু 
জকছু গক্য়ত্র, আমিলো নিুন প্জিজষ্ি এবং নীজিি 
ি্লোয়লয়ঞ্ি প্জি ইউজনয়নগুয়ললো ও সলোমলোজিক 
প্জিষ্লোয়নি অজভয়রলোিন গদখয়ি িলোই; অন্য 
গক্য়ত্র, গসবলো রেজমক ও িলোয়দি সমুজিি গসবলোি 
িয়ক্ অপ্ি্লোজশি ও সমলোয়ললোিনলোমূলক গিলোট 
এবং সংেজি জবকলোশ আমিলো গদখয়ি িলোই। ব্লো-
জক্তগি গৃেস্লোজলি ময়ধ্ অেবলো সিকলোিী দিবলোয়ি 
গসবলোকম্টীিলো সজরিয়ভলোয়ব দিকষলোকজষ কিয়ছ 
এবং অসমিলো ও অধীনিলোি সম্য়ক্ট বলোদলোনুবলোদ 
কিয়ছ, মলোয়ঝমলোয়ঝ বলজগিক প্িনন এবং 
িলোজিগি জবভক্ত রেম, কৃজত্রম সংেজিমূলক 
িজিিয় এবং সজরিয়িলো জনয়য় কেলো বলয়ছ।
একজট নিুন িলোিননজিক জবষয় েুজকয়য়, গসবলোি 
জবস্ৃজি ও উদীয়মলোন িণ্কিণ সমবলোয় সজমজিি 
নিুন গঠয়নি জভজতি জনম্টলোণ কয়িয়ছ। ববজবেক 
ির্টলোয়য়, গৃেস্লোজল কম্টীয়দি সংগঠন এবং িলোয়দি 
বমত্রীগুয়ললো বিলোিলো িজিিলোজলি গরৌনকয়ম্টি প্েম 
গৃেকয়ম্টি আন্ি্টলোজিক মলোয়নি স্বীকৃজি গদওয়লোি 

িন্য ২০১১ সলোয়ল (১৮৯ নং কনয়ভনশয়ন) 
আন্ি্টলোজিক রেম সংস্লো (আইএলও) - গক িলোি 
গদয়। গৃেস্লোজল দলোসব্বস্লো, ঔিজনয়বজশক 
দলোসত্ব, দলোসমলোজলক সম্ক্ট ইি্লোজদি কলোিয়ণ 
ঐজিেলোজসক বজেষ্িয়ণি িি এই কনয়ভনশন 
গৃেকম্টীয়দি িন্য একজট সলোধলোিণ সয়বেলোধনসূিক 
শব্দ এবং কম্টী জেয়সয়ব অজধকলোি দলোজবি একজট 
ববজবেক প্লোটিিম গদয় এবং িলোয়দি কম্টলোবস্লো 
উন্নয়ন ও "শলোলীন কম্ট"- গেয়ক গৃেকয়ম্টি িজি-
বি্টয়নি সলোধনলোয় মলোনবলোজধকলোয়িি ওিি িলোিীয় 
নীজি উিিীব্ এবং আন্ি্টলোজিক আইনগি 
আদশ্ট জেয়সয়ব স্বীকৃজি গদয়।

    ঐজিেলোজসক বিিৃকদলোয় এবং িলোিীয় িলোি-
বনজিক গপ্ক্লোিটও সলোমলোজিক আয়্লোলন কম্টী-
গদি প্জি প্লোপ্ত িধিজি ও উিলোয়য়ক মূি্ট রূি 
দলোন কয়ি। গৃেকম্টীয়দি সংগঠন জবংশ শিক 
গেয়কই িয়ল আসয়ছ, গরজট সলোমলোজিক ও অে্ট-
বনজিক উত্লোয়নি আয়িকজট গুরুত্বিূণ্ট সময়। 
ইউএস এবং গমজর্য়কলো-গি সলোম্প্রজিক সজরিয়িলো 
বহুমুখী আন্য়ছেদী িজিিয়য়ক গদজখয়য় 
সলোমলোজিক আয়্লোলন গকৌশলয়ক ববজশটি্মজ্ডি 
কয়ি। ভলোিয়ি, সংেি কলোঠলোয়মলো িলোিীয় সিকলো-
িয়ক লক্্ কয়ি মলোনবলোজধকলোি এবং আন্ি্টলোজিক 
সংেজিি (আঞ্চজলক সংেজিি গিয়য়) ওিি 
ময়নলোয়রলোগ গদয়; গরখলোয়ন ইকুয়য়ডয়ি সংেি 
কলোঠলোয়মলো সমলোন রেম অজধকলোি এবং ববজবেয়কি 
গিয়য় আঞ্চজলক সংেজিি ওিি গিলোি গদয়। 
নিুন িলোিননজিক সুয়রলোগ িধিজিি সুজবধলো জনয়য় 
গসবলোি িজিবি্টনশীল অবস্লোনলোন্জিক িলোিনন-
জিক অি্টনীজি শুধু গসবলোি নীজিবধিকিয়ণি 
সলোয়ে রুক্ত সলোমলোজিক কি্টলোয়দি প্কলোিয়কই প্-
ভলোজবি কিয়ছ নলো, বিং সলোংগঠজনক ও সমবলোয় 
কলোয়িি িলোিননজিক অঞ্চলগুয়ললোয়কও িজিবি্টন 
কিয়ছ। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
গেইজড গটফ্লোইট <ag0921@wayne.edu>
গিজনিলোি জিইয়ে িুন <jj.chun@utoronto.ca>
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> গসবলোি ববজবেক 
সংকট?  
জিয়য়লোনলো উইজলয়লোমস, জলডস জববেজবদ্লোলয় ও অর্য়িলোড্ট জববেজবদ্লোলয়, ইউয়ক এবং আইএসএ-এি দলোজিদ্র, সমলোিকল্লোণ ও সমলোি 
নীজি (আিজস১৯)-শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি সদস্। 

>>

অজভপ্য়লোয়ণি বৃজধি- গরখলোয়ন 
িৃজেবীি প্লোয় ২২৩ জমজলয়ন 
অজভবলোসী েল নলোিী- জবজভন্ন 
জদয়কি ইজগিি গদয়, রলো গসবলোয়ক 

একজট বহুিলোজিক ও ববজবেক জবষয়য় িজিণি 
েয়য়য়ছ। অয়নক নলোিী রলোিলো দজিদ্র ও ভগিুি অে্ট-
নীজিি গদশ গেয়ক উন্নি গদয়শ গদশলোন্জিি েয়, 
িলোিলো প্দতি গসবলোয় গরসব কলোি খুঁয়ি িলোয় িলোি 
ময়ধ্ িয়য়য়ছ- িজিছেন্নিলো বলো বলোজড়ি কলোি, 
বলোচ্চলো ও বৃধিয়দি গদখলোশুনলো ও গৃেস্লোজলি অন্যলো-
ন্য কলোি। িলোিলো দজক্ণ গেয়ক উতিয়ি, গসই সলোয়ে 
উতিি-দজক্ণ উভয় জদয়কই রলোয়। এসব ববজবেক 
ি্বিলোবধলোয়নি শৃঙ্খললো েল মধ্ম ও জনম্ন আয়য়ি 
গদশসমূয়েি িলো্রিীয় বলো ব্জক্তগি এয়িজন্সি 
ডলোক্তলোি ও নলোস্ট-এি বজধ্টি বহুিলোজিক জনয়য়লোয়গি 
সলোয়ে সমলোন্িলোল। এই প্জরিয়লোয়, ঐসব 
অজভবলোসী রেজমকয়দি িলোয়দি বৃধি জিিলোমলোিলো ও 
গছয়ল গময়য়য়দি কলোয়ছ গসবলোি অগিীকলোি 
মেলোয়দশ িুয়ড় জবস্ৃি েয়। একই সলোয়ে গসবলো 
জশপে একজট বড় আন্্টিলোজিক ব্বসলোয় িজিণি 
েয়য়য়ছ, গরমন কয়ি ব্জক্তগি গসবলো প্দলোনকলোিী 
সংস্লোসমূে িলোয়দি কলোি জববেব্লোিী িলোললোয়। 
আবলোি, একজট জভন্ন িদয়ক্য়ি, অে্টননজিক সং-
স্লোগুয়ললো অজভবলোসীয়দি গপ্জিি অে্ট গদয়শ 
িলোঠলোয়। জকছু জনম্ন-মধ্ম আয়য়ি গদশসমূয়েি 
িন্য, গরমনঃ জিজলিলোইয়নি মি গদয়শ, গসজবকলো 

ও গসবলো  রেজমকয়দি আয় িলোটিীয় গনিৃত্বলোধীন 
প্ধলোন িপ্তলোজন এবং গদয়শি সবয়িয়য় বড় 
ববয়দজশক মুদ্রলো অি্টয়নি উৎস জেয়সয়ব িজিণি 
েয়য়য়ছ।

    গসবলোি এই বহুিলোজিক িলোিননজিক অে্টনী-
জিি সংকটসমূে সলোমলোজিক, অে্টননজিক ও 
গভৌগজলক অসমিলো বিলোিলো প্ভলোজবি এবং ববজবেক 
িজিবি্টনয়ক প্জিিজলি ও শজক্তশলোলী কয়ি। 
প্েমজট েল রেম বলোিলোয়ি জববেব্লোিী নলোিী সম্ৃ-
ক্তিলোি বৃজধি। এজট উন্নি গদয়শ িুরুষ িীজবকলো-
ি্টক েয়ি স্লোনলোন্য়িি মলোধ্য়ম জিজনিি েয়য়য়ছ, 
গরজট মূল্লোয়ন কয়ি গর, সকল প্লোপ্তবয়স্ক নলোিী 
ও িুরুষ, মূল্ িজিয়শলোজধি কলোয়ি জনয়য়লোজিি। 
িৃজেবীি দজিদ্র গদয়শি অঞ্চল সমূয়ে স্লোনীয় 
অে্টনীজিি ক্য়, গবকলোিত্ব ও দজিদ্রিলো নলোিীয়ক 
একজট বৃেতিি িীজবকলো অি্টয়নি ভূজমকলো িলোলয়ন 
বলোধ্ কয়ি।

> িজিবজি্টি গসবলো িলোজেদলোি গজিশীলিলো

    উন্নি কল্লোণমূলক িলোয়্রি িন্লোেলোি হ্লোস ও 
বয়স্ক িনসংখ্লো বৃজধিি কলোিয়ণ গসবলোি কলোি 
একজট সলোমলোজিক, িলোিননজিক ও অে্টননজিক 
গক্রিীয় উয়বিয়গ িজিণি েয়য়য়ছ। রলোই গেলোক, 
গসবলোি সংকয়টি এই জনয়দ্টশয়কি িলোি উন্নয়ন-

© আন্ি্টলোজিক রেম সংস্লো। 

শীল গদয়শও কম নয়, অয়নক স্লোয়ন এজট মলোিলো-
ত্মক, জবজভন্ন গদয়শি অজভজ্িলোয় এি আকলোি 
রজদও জভন্ন, গরমনজট আজফ্কলোি এইডস, দুিলো-
গিলোগ্ ব্লোজধ, প্লোকৃজিক দুয়র্টলোগ ও উচ্চ সন্লোয়নি 
জনভ্টিিলোি অনুিলোয়ি অসংখ্ গবলোঝলো েলোয়ক 
নলোিীয়দি উিি। িলোই, িলোিলো খুব সলোমলোন্য অব-
কলোঠলোয়মলোগি সমে্টনসে গসবলো ও অে্ট উিলোি্টয়নি 
আশলো কয়ি। অজভপ্য়লোণ, গরটলো সব সময় গলোে্ট্স্ 
ও গসবলো জবষয়ক েয়য় েলোয়ক, েল এমন একজট 
উিলোয় গরখলোয়ন নলোিীিলো অে্ট উিলোি্টয়নি িে 
খুঁয়ি িলোয়, এমনজক রজদও এজট গসবলোি দলোজয়্বি-
গক িলোয়দি িন্য আিও িীরি কয়ি গিলোয়ল।

    একই সলোয়ে, উন্নি গদশগুয়ললো সলোমলোজিক 
কলোয়ি অে্ট ব্য় কজময়য় জদয়য়য়ছ এবং িলোিলো 
গসবলো িলোজেদলোি িন্য কম ব্য় সলোয়িক্ উিলোয় 
অনুসন্ধলোন কিয়ছ। গবসিকলোজি বলোিলোি ি্বিলোব-
ধলোন ব্বস্লোি গক্রিীয় অবয়য়ব িজিণি েয়য়য়ছ, 
এমনজক ঐসব কল্লোণমূলক িলোয়্রিও গরখলোয়ন 
গসবলোি িন্য সয়ব্টলোচ্চ জবজনয়য়লোগ কিলো েয়, গরমন 
সুইয়ডন। গসখলোয়ন িলো্রি ও স্লোনীয় গসবলো কিৃ্টিক্ 
গবসিকলোজি জবভলোয়গি সলোয়ে িুজক্ত কয়ি এবং 
িজিবলোি, বৃধি, অক্ম গললোকিনয়ক গসবলো   রেম 
বলোিলোি েয়ি কি সম্মলোনী, প্মলোণিত্র গরলোগলোয়ন 
সলোেলোর্ কয়ি। গরখলোয়ন এজট সংরমেীন বলো দূব্টল 
জনয়ম বিলোিলো িলোজলি, এজট জবয়শষ কয়ি ব্জক্তগি 
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িজিবলোয়ি েয়য় েলোয়ক, গরখলোয়ন সয়ব্টলোচ্চ দিি-
গত্রি ক্মিলোি শূন্যস্লোন িূিণ কয়িঃ স্নীয় নলোিী 
কম্টী ও গ্রলোমলোঞ্চল েয়ি অজভবলোজসি গললোকিন 
(গরমনজট িীন েয়ি) এবং রিমবধ্টমলোন অজভবলো-
জসি বহুিলোজিক নলোিী রেজমক। িলোিলো প্লোয়শই 
অজধক গরলোগ্িলোসম্ন্ন- ইউয়িলোিীয় ইউজনয়য়ন 
অজভবলোসী নলোিী কম্টীিলো িলোয়দি গদশি কম্টীয়দি 
গিয়য় জবিগুণ গরলোগ্িলোসম্ন্ন। নলোগজিকত্ব, 
গৃেলোয়ন ও সলোমলোজিক জনিলোিতিলোি অভলোয়ব িলোিলো 
অজনজচিি, কম িজিয়শলোজধি ও গৃেজভজতিক 
কলোয়ি িজড়ি েলোয়ক।

    রলোইয়েলোক, আয়িজক্কভলোয়ব এই নিুন রটনলো 
ঐজিেলোজসক অসমিলোি উিি আয়িলোজিি। 
নলোিীয়দি অদক্ কলোয়িি ময়িলো, গসবলো রেয়মি 
জনিন্ি অবমূল্লোয়ন একজট জনিজবজছন্ন িলোজিগি 
অধীনিলোয়ক একজত্রি কয়ি, গরখলোয়ন সংখ্লোলরু 
নলোিী প্িজলিভলোয়ব অবমূল্লোজয়ি েয় কল্লোণমূ-
লক িলোয়্রিি গলোে্টস্্ ও গসবলো  কলোয়িি বিলোিলো। রখন 
নলোিীিলো কম্ট সলোমঞ্স্িলোি সমস্লোি সম্মুখীন 
েয়, গসবলোি কলোি গিীব গরেণী ও গদয়শি 
নলোিীয়দি বিলোিলো আউটয়সলোজস্টং এি মলোধ্য়ম 
সমলোধলো কিলো েয়, রলো গৃেস্লোজলয়ি জবদ্মলোন 
কলোয়িি জলগি জবভলোিন িজিবি্টয়ন কম ভূজমকলো 
িলোয়খ। 
 
> অন্যলোন্য ববজবেক সংকয়টি সলোয়ে গসবলোি প্জি-
গছেদ

    গসবলো রেয়মি বহুিলোজিক গজিজবজধ অন্যলোন্য 

ববজবেক সমস্লোসমূে েয়ি জবভক্ত েয়য়য়ছ। প্ে-
মি, ববজবেক অে্টননজিক সংকট িিবি্টী কয়ঠলোি 
নীজিি প্ভলোব িলো্রিসমূেয়ক কম ব্য় সলোয়িক্  
গসবলোি অনুসন্ধলোন কিয়ি বলোধ্ কয়ি। গপেয়ন 
গরখলোয়ন দুই-িৃিীয়লোংশ গসবলো কম্টী অজভবলোসী 
গৃেস্লোজলি আয়য়ি উিি কয়ঠলোি নীজিি িলোি 
অজভবলোসী কম্টীয়দি আয় কজময়য় গদয়। গদয়শ 
গপ্জিি অে্ট অয়নকলোংয়শ কয়ম অয়ধ্টক েয়য় 
গগয়ছ। জবিিীয়ি, উচ্চ আয়য়ি গদশগুয়ললোয়ি 
অজভবলোসী রেজমকয়দি উিি জনভ্টিশীলিলো এবং 
জবয়দশীয়দি সম্য়ক্ট অয়েিুক ভয় অজভবলোসন 
জবয়িলোধী ময়িি উত্লোয়ন সেলোয়িলো কয়ি। উবিলোস্তু 
সঙ্ট সম্য়ক্ট িলোিননজিক জবিক্ট অজভবলোসন 
নীজি িজিবি্টন কয়িয়ছ, রলো অজভবলোসী গসবলো 
কম্টীয়দি প্ভলোজবি কয়ি। এসব নীজি অজধকিি 
কয়ঠলোি েয়য় রলোয়ছে শুধু অদক্ রেজমকয়দি প্জিই 
নয় (গর জবভলোিয়ন গসবলো কম্টীও অন্ভু্টক্ত), বিং 
গসই সলোয়ে কল্লোণমূলক ব্বস্লোি অজভবলোসী 
গরলোগ্িলোয়কও সীমলোবধি কিলোি িয়লও। এসব 
িলোিননজিক জবি্টয়কি অয়নকগুয়ললোই মলোনবিলো 
ও মলোনবলোজধকলোয়িি জবরুয়ধি জগয়য় িলো্রিীয় সলোব্ট-
গভৌম ও অে্টনীজিয়ক জস্ি কয়ি। বস্তুি, 
গিলোললোনীয় দৃজটিভজগিয়ি এসব সঙ্টসমূে- গরমন 
আজে্টক, গসবলোি এবং অজভবলোসী ও উবিলোস্তুি সম্মু-
খীন েওয়লো- উক্ত জবষয় সমূেয়ক গদখলোয় কজপেি 
দ্রব্ এবং জনিলোিতিলো, সংেজি ও গটকসই-এি 
জবিন্নিলো জেয়সয়ব।

    কী কিলো গরয়ি িলোয়ি? িৃণমূল ির্টলোয়য়ি কম্টী-
গদি বিলোিলো িজিিলোজলি বহুিলোজিক ও আন্ি্টলো-

জিক িলোিননজিক সংগঠন আন্ি্টলোজিক রেম 
সংস্লো ২০১১ সলোয়ল গৃেস্লোজলি কম্টীয়দি 
অজধকলোি জবষয়ক সয়ম্মলন িজিিলোলনলো কয়ি। 
অন্যলোন্য ববজবেক গকৌশল অন্ভু্টক্ত কয়ি জববে  
স্বলোস্্ সংস্লো ২০১০ এি বনজিক িীজিনীজি িলো্রি-
সমূেয়ক িলোয়দি অজভবলোসী স্বলোস্্ কম্টীয়দি অন্-
ভু্টজক্তি সময় িলোলয়নি িন্য অনুয়মলোদন কয়ি। 
এগুয়ললো গুরুত্বিূণ্ট, জকন্তু অজভবলোসী গসবলো কম্টী-
গদি জবষয়গুয়ললো আিও গুরুয়ত্বি সলোয়ে গদখলো 
উজিি। গসবলো ও অজভগমন উভয়ই মলোনবলোজধ-
কলোি ও গটকসই কিলোি গুরু্বি িলোয়খ। মুক্ত 
িললোিল, নলোগজিকত্ব অজধকলোি ও আজিয়েয়িলো 
এসব িললোয়নিি সজেংসিলোি িন্য গুরুত্বিূণ্ট। 
গসবলো এই স্বীকৃজি দলোবী কয়ি গর, উক্ত গসবলো 
গ্রেণ ও প্দলোয়ন সক্ম কিয়ি গমৌজলক মলোনবলো-
জধকলোি কলোি কিয়ব। আইন প্ণয়য়নি বি্টমলোন 
রুজক্ত গুরুত্ব গদয় িণ্ উৎিলোদয়ন, বলোিলোি 
সুজবধলো ও নলোিীয়দি গসই রেম বলোিলোয়ি জনরুক্তক-
িণ, গরখলোয়ন িজিয়শলোজধি মূয়ল্ি জবজনময়য় 
গসবলো কলোিয়ক সংগজঠি কিলো েয়। একজট দীর্ট 
দৃজটিয়কলোণ গসবলোয়ক গক্রিীয় ববজবেক সলোমলোজিক 
ন্যলোয় জবিলোি, একজট সলোমলোজিক বস্তু জেয়সয়ব 
স্বীকৃজি জদয়ি দলোবী িলোয়খ এবং অজভবলোসী রেয়মি 
ন্যলোয় গক্রিজবন্দু েয়ি দলোবী িলোয়খ িলোিীয় ও 
ববজবেক অে্টনীজিি, কল্লোয়ণি, িলোিপেজিক   
জনভ্টিিলোি ও গটকসই মলোনব উন্নয়য়নি।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
জিয়য়লোনলো উইজলয়লোমস <J.F.Williams@leeds.ac.uk>
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> আইএলও-গি গৃেকম্টীয়দি 
িন্য উিরুক্ত কলোয়িি গক্য়ত্র 
মলোনসম্মি কম্ট িজিয়বশ 
এয়ডল ব্লোয়কট, ম্লোকজগল জববেজবদ্লোলয়, কলোনলোডলো 

>>

২০০৮ সলোয়লি মলোয়ি্টি গশয়ষি জদক, 
আজম িলোজিসঙ্ঘ এি জবয়শষ রেজমক 
জবষয়ক  সংস্লো ই্টলোিন্যলোশনলোল 
গলবলোি অগ্টলোনলোইয়িশন (আইএলও) 

গেয়ক িরুিী ডলোক িলোই। অয়নয়কি িন্য জবস্ম-
গয়ি গর, আইএলও-এি িজিিলোলনলো িষ্টদ 
একজট সমলোধলোন জনয়য়য়ছ রলোয়ি গৃেকম্টীয়দি 
ভলোয়ললোি িন্য একজট নিুন আন্ি্টলোজিক িুজক্ত 
বিিীি কেলো বললো েয়। গৃেকম্ট গক দৃশ্যমলোন 
কিলোি এই প্জরিয়লোি অংশ জেয়সয়ব আমলোয়ক 
আইএলও-এি প্ধলোন জবয়শষজ্ েয়ি বললো 
েয়য়জছল।

> গৃেক্টয়মি "অদৃশ্যমলোনিলো"ঃ

    গৃেকম্টীিলো রলোিলো অন্যয়দি রত্ন গনয়, 
িলোয়দিয়ক গদয়খও গদখলো েয় নলো এবং শুয়নও 
গশলোনলো েয় নলো। ঐজিেলোজসক জববিনগুয়ললো গৃে-
দলোসত্ব ও ঔিজনয়বজশক দলোসয়ত্বি সম্ক্ট সম্-
গক্ট এবং িলোকি ও মলোজলয়কি ময়ধ্ অবস্লোনজভ-

জতিক সম্ক্ট-এি অব্লোেি প্জিবন্ধকিলো 
সম্য়ক্ট আমলোয়দি ময়ন কজিয়য় গদয়। ঔিজন-
গবজশক  ও বণ্টবলোদ িিবি্টী  সময়য়ি গৃেকয়ম্টি 
উিি জবদ্রূিলোত্মলোক সলোমলোজিক জববিনগুয়ললো 
গিলোড় গদয় গর জকভলোয়ব প্িনন এি ময়িলো 
আয়িলো অয়নক কজঠন ও গনলোংিলো কলোয়িি িি ও 
গৃেকম্টীিলো অদৃশ্যমলোন িয়য় রলোয়। িলোিননজিক 
অে্টনীজি জভজতিক সলোজেি্গুয়ললো গিলোি গদয় জক 
িজিমলোন গৃেকম্টীিলো উচ্চজশজক্ি ও জনিয়দি 
দলোজয়ত্ব সম্য়ক্ট রত্নশীল েওয়লোি িি ও জনয়িি 
বলোজড় ও িজিবলোি গছয়ড় গসবলো জদয়ি বলোইয়ি 
রলোয়ছে। এই গলখলোজট জক িজিমলোয়ন  মজেললোয়দি 
গসবলোমূলক কলোিগুয়ললো সলোমলোজিক এবং অে্টনন-
জিকভলোয়ব মূল্েীন িয়য় রলোয় িলো ধলোিন কয়ি। 

  আইএলও-এি ময়ি, িৃজেবীয়ি কমিয়ক্ 
৬৭ জমজলয়ন িুরুষ ও মজেললো গৃেকম্টী িয়য়য়ছ 
এবং এখলোয়ন প্জি ২৫ িন মজেললো কম্টীি ময়ধ্ 
১ িন গৃেকম্টী। গৃেকম্টীিলো ববজবেক অে্টনীজি-
গি অবদলোন িলোয়খ এবং গসবলোি িলোজেদলো বলোড়লোি 

২০১১ সলোয়ল কনয়ভনশলোন নবেি ১৮৯-এি িন্য 
আইএলও কনিলোয়িন্স িষ্টদ। 

িি ও িলোিলো মূল্েীন।

    গকউ গকউ ববজবেক গসবলো শৃঙ্খল জনয়য় কেলো 
বয়লন। গিয়িল গিিয়িনলোস উয়লেখ কয়িন গর, 
উওি প্য়দয়শ গসবলো সম্য়দি জনষ্লোষয়নি 
িজিবয়ি্ট দজক্য়নি গপ্িক গদশগুয়ললো ভিুক্টী 
ছলোড়লো জকছুই গদয় নলো এবং এজট উওি প্য়দশয়ক 
দজক্ন গেয়ক আসলো অজভবলোসীয়দি উিি বলোিলোি 
বিজিয়ি সক্ম কিয়ছ। গৃেকম্টীয়দি এক 
সীমলোনলো গেয়ক অন্য সীমলোনলোয় রলোওয়লো আসলো েল 
গিজময়টন্স এি উিি জনভ্টিশীল একজট গকৌশল 
গরজট নব্ উদলোিননজিক ধলোিনলোি সলোয়ে সম্-
জক্টি।

    গৃেকম্টীিলো আন্ি্টলোজিক অগিয়ন স্বীকৃজি গি-
গয়জছয়লন। িলোিলো প্লোয় কয়য়ক দশক ধয়ি 
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আঞ্চজলকভলোয়ব সংগজঠি েয়য়জছল এবং একজট 
বহুিলোজিক গনটওয়লোক্ট িেলো রেজমক সংয়রি 
মলোধ্য়ম িয়দি অজধকলোি িক্লোয় সজম্মজলি 
েয়য়জছল। সিকলোয়িি িলোশলোিলোজশ রেজমক ও িলো-
কুজিিীজবয়দি িন্য গজঠি  জএদলীয় প্জিষ্লোন 
আইএলও গজঠি েয়য়য়ছ ১৯১৯ সলোয়ল রলো প্লোয় 
১ দশক আয়গ এি নীজিমলোললোি প্েম কেলোই 
েল গর "সলোমলোজিক ন্যলোয়জবিলোয়িি মলোধ্য়ম 
ববজবেক ও স্লোয়ী শলোজন্ প্জিজষ্ি েয়ি িলোয়ি" 
এবং ১৯৪৪ সলোয়ল জিললোয়ডলজিয়লো গরলোষনলো 
আয়িলো গরলোগ কয়ি গর, ১৯৩৬ সলোল গেয়ক গৃে-
কম্টীয়দি উিি িরুিী গুরুত্বলোয়িলোি সয়্বিও 
িলোয়দি িন্য ভলোয়ললো কলোয়িি আদশ্ট জবন্যলোসজট 
আইএলও-গি িুিয়নলো েয়য় গগয়ছ। নিুন 
আদশ্ট জনধ্টলোিয়ণি গুরুত্ব অয়নক। 

> গৃে কম্টীয়দি উিরুক্ত কলোি জনয়্রিণ

    মূল ধলোিলোি রেম জবষয়ক আইনগুয়ললো নব্উ-
দলোিননজিক কয়ঠলোিিলোি গক্য়এ এবং রিমবধ্ট-
মলোনেলোয়ি প্লোজন্ক িনগণ ও অনলোনুষ্লোজনক অে্ট-
নীজিি সলোয়ে িজড়ি কম্টীয়দি বজঞ্চি কিলোি 
িন্য এখন আিজতিি সম্মুখীন। গৃেকম্টীয়দি 
িন্য ভলোয়ললো কলোি বলয়ি একই সলোয়ে িলোয়দি 
স্বীকৃজি প্দলোন ও রেম জবষয়ক আইনয়ক প্শ্নজব-
ধি কিলো গবলোঝলোি। আজম আইএলও-এি আইন 
গুয়ললোয়ক গঠন কয়িজছললোম এবং 
প্জিয়বদনগুয়ললোয়ক সমলোয়ললোিনলোমূলক ভজগি 
গেয়ক িি্টলো কয়িজছললোম গরখলোয়ন গকৌশল খলোজটয়য় 
অজধকলোি প্দলোন এি মলোধ্য়ম অন্ভু্টজক্ত বলোড়লোন 
েি এবং গৃেকম্টীিলো দলোবী কয়িজছল গর এই 
অজধকলোি গুয়ললো রেম আইয়ন অন্ভু্টক্ত কিলো 
গেলোক। এই দলোজবজট গুরুত্বিূন্ট জছল কলোিন প্ি-
জলি জিিী  ও সুিলোজিশগুয়ললো শুধুমলোত্র জকছু 

সলোংয়কজিক উিকিন বলো অজধকলোয়িি জবমূি্ট   
দজলল নলো। িলোিলো জবশদ ও জবস্ীন্ট।

    ঐজিহগি ধ্লোনধলোিনলো গেয়ক আইন সম্মি 
জবজধজনয়ষধ এ স্লোনলোন্িয়ক ভলোবলো েয় উতিি জববে 
গেয়ক জবছেুজিি রলো িুয়িলো জবয়বে ছজিয়য় িয়ড়য়ছ 
রলোি মুল অস্ত্র গুয়ললো বিিী কিলো েয়য়য়ছ জনয়্রিন 
মূলক িজিক্লো জনজিক্লো এি মলোধ্য়ম গরগুয়ললো 
শুরু েয়য়জছল জবশলোলভলোয়ব জবয়বেি দজক্ণ 
জদককলোি গদশ গরমন দজক্ন আজফ্কলো এবং 
উরুগুয়য় এছলোড়লোও আয়ছ ফ্লোন্স। এই আদশ্ট 
গুয়ললো ভলোয়ললো কলোয়িি ধলোিনলোয়ক ব্লোিক কিয়ি 
গিয়য়জছল রলো আইএলও সমে্টন জদয়য়জছল এবং 
১৯৯৯ সলোয়ল "সকয়লি িন্য ভলোল কলোি" 
ধলোিনলোি মলোধ্য়ম ব্লোিকিি কয়িজছল। ১৮৯ 
নবেি  নীজি ও ২০১ নবেি সুিলোজিশ অনুরলোয়ী 
ভলোয়ললো কলোি বলয়ি গবলোঝলোয়ব ভলোয়ললো কলোয়িি 
শি্ট বলো অবস্লোগুললোি গিয়য়ও গবজশ জকছু।এজট 
গৃেকম্টীয়দি সমলোন অজধকলোি ও সংঙ্ঘ গঠয়নি 
স্বলোধীনিলোয়ক স্বীকৃজি জদয়ব, এবং জশশুরেম ও 
বলোধ্ কয়ি রেয়ম জনয়য়লোগ এি জবরুয়ধি সুিক্লো 
প্দলোন কিয়ব। এজট অবশ্যই সলোমলোজিক সুিক্লো, 
মলোিৃত্বকলোলীন ছুজট, গিশলোগি জনিলোিতিলো এবং 
স্বলোস্্ ও সলোমলোজিক জনিলোিতিলোয়ক অন্ভু্টক্ত 
কিয়ব রজদওবলো এখলোয়ন জকছু বলোস্জবক স্বীকৃজি 
েলোয়ক গর এগুয়ললো ির্টলোয়রিয়ম গদয়লো দিকলোি। 
জকন্তু মুল কেলো জদয়ি েয়ব। একজট িলোজিয়িলো-
জষক এখলোয়ন আনলো েয়য়জছল এটলো জনজচিি 
কিয়ি গর, িজিক্লোি প্জরিয়লো এবং জবিক্ট 
সমলোধলোন গরন সজরিয়ভলোয়ব সেিলভ্ েয়। 
ভলোল বলো উিরুক্ত  কলোি বলয়ি অজভবলোসন এি 
ত্রুজটগুয়ললোি জদয়ক জবয়শষ ময়নলোয়রলোগ প্দলোন 
এবং এি গশলোষনমূলক প্েলোি জনয়্রিন গকও 
গবলোঝলোয়। 

    ১৮৯ নং আইন এবং এজটি সেিিী ও 
সম্ুিক ২০১ নং সুিলোজিশ গৃেকম্ট জনয়্রিন 
কিলোি কলোঠলোয়মলোয়ক এমনভলোয়ব িজিবি্টন 
কিলোয়ি িলোয় গরখলোন গৃেকম্টী অজধনিলো গেয়ক 
িক্লো িলোয় এবং অসমলোন ক্মিলো গললোি িলোয়। 
গৃেকম্টীিলো এই জবকপে, আজধিি্বলোদ জবয়িলোধী 
এবং আইন অমলোন্যকলোিী বহুিলোজিক ববধ 
আয়দশ বিিীি একজট অংশ  এবং িলোিলো বসজি 
স্লোিন বলো ি্লোগ এি ব্লোিলোয়ি অনুয়মলোজদি। 

   এই িুয়িলো প্জরিয়লোজট ঝুজকমুক্ত নয়। আজম 
রলোিলো গৃেকম্ট জনয়্রিক িলোয়দি অধীনিলোি জিি-
স্লোয়ীয়িলো এবং বশ্যিলো িলমলোন েলোকয়ব এই 
জবষয় টলোয়ি রি নলো ভয় িলোই িলোি গিয়য়  জবয়শষ 
ভয় িলোই আন্ি্টলোজিক  আদয়শ্ট রেম আইন সং-
গশলোধয়নি উয়দ্লোগ জনয়য়। কলোিন নব্ উদলোি-
িলোবলোদ এি িয়ল অে্টননিক সংখ্লোবৃজধি, প্লোজন্-
কিলো, নলোিী জবয়িলোজধিলো গবয়ড়  গগয়ছ। িবুও 
এটলো গুরুত্বিূন্ট গর নিুন আদশ্ট গনয়লোি ৭ 
বছয়িি ও কম সময়য় দজক্ন ও  উতিি  জবয়বেি 
২৫ জট গদশ ১৮৯ নং আইয়ন সমে্টন কয়িয়ছ। 
এজট আিও গুিত্বিূন্ট গর, আন্ি্টলোজিক সংেজিি 
মলোধ্য়ম জবজ্ সমলোি অজভজ্িলো আদলোন প্দলোন  
ও গৃেকম্টীয়দি িন্য ভলোল কলোিয়ক উৎসলোজেি 
কিয়ছ। গমলোয়টি উিি এটলো গুরুত্বিূন্ট গর গৃে-
কম্টীিলো সমজবেি েয়ছে এবং  িলোয়দি িন্য ভলোল 
কলোিয়ক গুরুত্ব জদয়ছে কলোিন "আমলোিলো ছলোড়লো 
আমলোয়দি িন্য জকছু গনই"। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্য
এয়ডল ব্লোয়কট <adelle.blackett@mcgill.ca>

২০১১ সলোয়ল কনয়ভনশলোন ১৮৯ জনয়য় আইএলও কনিলোয়িন্স িষ্টদ। 
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> গদয়শি রেজমক সংগঠয়ন 
আন্ঃজবভলোিনমূলক ইজিেলোস
জরিস জটজল, ইউজনভলোজস্টজট অি ক্লোজলয়িলোজন্টয়লো, লস অ্লোয়ঞ্লস, রকু্তিলো্রি ও আইএসএ-এি কলোয়িি সমলোিজবজ্লোন (আিজস ৩০), রেজমক 
আয়্লোলন (আিজস ৪৪) এবং সলোমলোজিক গরেজণ ও সলোমলোজিক আয়্লোলন (আিজস ৪৭) শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি সদস্, জিওজি্টনলো গিলোিলোস, 
গসয়্ট্লো গদ ইনয়ভজস্টগলোজসওনস ওয়লোই এস্টজুদয়য়লোস সুজিজিয়িস এন অ্লোয়্্লোয়িলোয়ললোজগয়লো গসলোশ্যলোল (জসয়য়সলোস), গমজর্য়কলো, এবং জনক জেওয়ডলোি, 
ইউজনভলোজস্টজট অি ইজলয়নলোইস অ্লোট জশকলোয়গলো, রুক্তিলো্রি

>>

অনলোনুষ্লোজনক রেজমকয়দি সংগজঠি 
কিলোি গয়বষণলোজট সম্প্রজি নিুন-
ভলোয়ব গদখলোয়ি শুরু কয়ি গর, 
সংগঠনগুয়ললো সিল কিলোি 

গক্য়ত্র অনলোনুষ্লোজনকভলোয়ব জনয়য়লোগকৃি রেজময়ক-
িলো অি্ন্ সিলভলোয়ব জবয়লেষণ কিলোি গক্য়ত্র 
সংগজঠি েয়ি িলোয়ি। রজদও এ ধিয়নি রেজমক 
সংগঠন সংরিলোন্ অসংখ্ গকস গয়বষণলোয়  
(কখয়নলো কখয়নলো একজট সংগঠয়নি ময়ধ্ই), 
একজট গদয়শি একজট খলোয়ি একজট ঐজিেলোজসক 
সময়য়ি জকছু গয়বষণলো রিস-ন্যলোশনলোল, জকংবলো 
ঐজিেলোজসকভলোয়ব িুলনলোি গক্য়ত্র গঠন, গকৌশল 
ও অনলোনুষ্লোজনক রেজমকয়দি বিলোিলো সংরজটি 

আয়্লোলনগুয়ললোি সিলিলোি মলোত্রলোয়ক গদখলোয়নলো 
েয়। 

   অনলোনুষ্লোজনক রেজমক সংগঠনগুয়ললো কলোি 
কিলোি গক্য়ত্র রিস-ন্যলোশনলোল ও ঐজিেলোজসক 
িুলনলো জবষয়ক জবয়লেষণগুয়ললোি অজভনব গুরুত্ব 
িয়য়য়ছ। গমজর্য়কলো ও রুক্তিলোয়্রিি গৃেকম্টীয়দি 
সংগঠন সংরিলোন্ আমলোয়দি িুলনলোমূলক জবয়লে-
ষণজট ইজিেলোস ও গদশ উভয়জটয়কই ির্টলোয়ললোি-
নলো কয়ি। এটলো িুলনলোগুয়ললোি গক্য়ত্র একজট 
িজটল সজন্নয়বশয়ক উিস্লোিন কয়ি। এই প্ব-
ন্ধজট আমলোয়দি কলোয়িি অগ্রগজিয়ক সলোিসং-
গক্য়ি উিস্লোিন কয়ি। এসকল রেজমক সংগঠ-

নগুয়ললোি কলোর্টরিময়ক িলোজ্বিকভলোয়ব ব্লোখ্লো 
কিয়ি আমিলো গনলোিমলো আললোিকন ও গিজনিলোি 
িুনসে অয়নয়ক জময়ল জবজভন্ন জদক গেয়ক 
সলোমলোজিক আয়্লোলনয়ক ব্লোখ্লো কিলোি প্য়লোস 
কয়িজছ। গৃেকম্টীিলো (িেলোজি গৃ.ক.), রলোিলো 
একই সয়গি বহু ও অধস্নিলোি িজিিয় বেন 
কয়ি, িলোয়দি ময়ধ্ িয়য়য়ছ-নলোিী, জনম্ন-অবস্লো-
জবজশটি রেজমক ও জবজভন্ন িলোজি ও নৃয়গলোষ্ীজবয়শ-
গষি সদস্। এছলোড়লো জিয়সলোস্ট গমলোজবললোইয়ি-
শন, িলোিননজিক সুয়রলোয়গি গঠন, িজিিয় ও 
িলোি কলোঠলোয়মলোজনম্টলোণ সংরিলোন্ বহুজভজতিজবজশটি 
সলোমলোজিক গয়বষণলোগুয়ললো আমিলো জবয়লেষণ 
কয়িজছ।    

ন্যলোশনলোল গডলোয়মজস্টক ওয়লোক্টলোস্ট এললোয়য়ন্স 
(এনজডডজব্উএ)ঃ গনিৃয়ত্বি একলোংশ, জডয়সবেি ২০১৫।  
জিত্র গ্রেয়ণ এনজডডজব্উএ 
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     জিনজট ধলোিলোি অ্লোজক্টজভিম সংগঠয়নি জব-
বি্টন ও দুইজট গদয়শি ময়ধ্ এ সংরিলোন্ 
সময়ঝলোিলো জবষয়ক জবজনময়য়ক জনয়দ্টশ কয়ি। 
প্েম ধলোিলোজট "কলোর্টিি নলোিী"-গদি িজিিয়য়ি 
জবজভন্ন জদক িুয়ল ধয়ি। একটলো অজভিলোি 
রেজমক নলোিীবলোদীয়দি সংেি কয়িয়ছ। অন্যটলো 
রেজমক ইউজনয়ন সংরিলোন্। িৃিীয় ধলোিলো, আমিলো 
এটলোয়ক "নিুন সলোমলোজিক আয়্লোলন" বজল। 
এটলো নলোিী, নৃয়গলোষ্ীয়দি সদস্, বলো, অজভবলোসী-
গদি (এি বলোইয়ি "নিুন" িজিিয় ধলোিণকলোিী 
নয়) জবজভন্ন ধিয়নি িৃণমূল আয়্লোলনয়ক 
গঠন কয়ি। গর ইজিেলোসজট আমিলো িুয়ল ধিজছ 
িলো বহুজবধ উৎস গেয়ক গনওয়লো। এয়ি 
আমলোয়দি মলোঠ গয়বষণলো জবস্লোজিি েয়য়য়ছ। 
িয়ব গমজর্য়কলোয়ি গমজি গগলোল্ডজস্ময়েি ঐজিেলো-
জসক গয়বষণলোসে, গপ্জমললো নলোদলোয়সন ও রুক্ত-
িলোয়্রিি এজলন গবলোজিয়সি গয়বষণলোি জদকগুয়ললো-
গি গুরুত্বলোয়িলোি কিলো েয়য়য়ছ।

> গমজর্য়কলো ও রুক্তিলোয়্রিি ইজিেলোয়সি িুলনলো

   গমজর্য়কলোয়ি প্েম ধিয়নি অ্লোজক্টজভিম 
১৯০০-১৯৫০ এি ময়ধ্ ববপ্জবক আয়্লোলন 
ও িিবি্টী সময়য় দীর্ট সময় ধয়ি ইনজস্টজটউ-
শনলোল গিভু্লু্শনলোজি িলোজট্ট (জিআিআই) সয়গি 
সম্ৃক্ত অজভিলোি নলোিীবলোদীয়দি ভূজমকলোয় 
সংগজঠি েয়। গৃে কম্টীিলো এয়ি িয়ি গরলোগ 
গদয়। ১৯২০ গেয়ক ১৯৪০ সলোয়লি ময়ধ্ 
কয়য়ক ডিন ইউজনয়ন (জিআিআই-এি সয়গি 
সংজলেটি) সংগজঠি েয়য় ওয়ঠ। রুক্তিলোয়্রিও 
একই সময়য় এিকম রটনলো লক্্ কিলো রলোয়। 
রজদও এগুয়ললো গবজশ জদন স্লোয়ী েয়জন। ১৯২০-

১৯৪০ সলোয়লি ময়ধ্ ও িিবি্টী সময়য় ১৯৬০ 
সলোয়লি জদয়ক জশপেজভজতিক সংগঠনগুয়ললোি 
কংয়গ্রয়সি শুভলোিয়ম্ভি মধ্ জদয়য় রুক্তিলোয়্রিি 
গৃেকম্টীয়দি সমজবেি কিলো েয়।   
   
   ১৯৭০ সলোয়লি জদয়ক, নিুন সলোমলোজিক 
আয়্লোলনগুয়ললো অিীয়িি সয়গি সংয়রলোগ 
জ্লোিন কয়ি একজট গুরুত্বিূণ্ট িদয়ক্ি গ্রেণ 
কয়ি। গমজর্য়কলোয়ি জলবলোয়িশন জেওলজি অগ্টলো-
নলোইয়িশনয়দি সেয়রলোজগিলোয়, নলোিীবলোদী বুজধি-
িীবীয়দি জবজছেন্ন গিয়খ নিুন গৃ.ক.-গদি অ্লো-
গসলোজসয়য়শন গজঠি েয়। রলোিলো জিআিআই 
সম্য়ক্ট কয়ঠলোি দৃজটিভজগি িলোয়খ। িলোিলো অনলোনু-
িলোজিকভলোয়ব (িলোিীয়ভলোয়ব- অভ্ন্িীণ) 
অজভবলোসী ও গমজর্য়কলোি গৃেকম্টীয়দি নৃয়গলোষ্ী-
জভজতিক িজিিয়য়ক জনয়দ্টশ কয়ি। রুক্তিলোয়্রি গৃে 
কয়ম্ট জনয়য়লোয়গি িলোিীয় কজমজটয়ি নলোিীবলোদী 
রেজময়কি অ্লোডয়ভলোয়কজসি িন্য একজট গক্ত্র 
িয়য়য়ছ। এটলো ১৯২০ সলোল গেয়ক নলোনলো উতিলোল-
িলোয় কলোি শুরু কয়ি। ১৯৭২ সলোয়ল এজডে 
বলোর্্টয়ডল গস্লোগলোন িলোস কয়ি। একিন কলোয়ললো 
নলোিীবলোদী, জরজন আজফ্কলোন-আয়মজিকলোন 
নলোগজিক অজধকলোয়িি জভজতিয়ি বলোর্্টয়ডল 
গস্লোগলোন প্জিষ্লো কয়ি। এটলো িিবি্টী সময় 
কলোয়ললো নলোিী গৃেকম্টীয়দি কয়য়ক ডিন স্লোনীয় 
সংগঠন প্জিষ্লো কয়ি। গরগুয়ললো ১৯৭০ এি 
আয়গ শুরু েয় ও িয়ি কময়ি েলোয়ক। ১৯৯০ 
এি জদয়ক রুক্তিলোয়্রিি অজভবলোসী অজধকলোি সং-
রিলোন্ অ্লোজক্টজভস্টিলো ও বণ্ট নলোিীবলোদী নলোিীিলো 
বজধ্টি গৃেকম্টীয়দি আজফ্কলোন-আয়মজিকলোন 
গেয়ক অজভবলোসী নলোিীয়ি একজট গডয়মলোগ্রলোজিক 
জশিট কয়ি। এটলো অজভবলোসী সম্প্রদলোয়গুয়ললোি 
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ন্যলোশনলোল গডলোয়মজস্টক ওয়লোক্টলোস্ট এললোয়য়ন্স 
(এনজডডজব্উএ)ঃ িলোজদ্রি জদয়ক িীে্টরলোত্রলো,
গসয়টেবেি ২০১৫। জিত্র গ্রেয়ণ এনজডডজব্উএ। 
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ওিি জভজতি কয়ি নিুন সংগঠন সংগজঠি 
কিলোি মলোধ্য়ম। এটলো িিবি্টী সময়য় ২০০০ 
সলোয়ল ন্যলোশনলোল গডলোজমজস্টক ওয়লোক্টলোস্ট অ্লোললো-
গয়ন্স জেয়সয়ব প্জিজষ্ি েয়।                     

    জকন্তু গৃ.ক. সংরগুয়ললো উভয় গদয়শি গক্য়ত্রই 
িুনিলোয় সংগজঠি েয়য় ওয়ঠ। নিুন সলোমলোজিক 
আয়্লোলয়নি কলোিয়ণ এগুয়ললো গজি ললোভ কয়ি। 
রুক্তিলো্রি ১৯৮০ সলোয়লি িয়িি জদয়ক িলো্রিীয় 
আইয়নি িজিবি্টয়নি সুজবধলো গ্রেণ কয়ি 
বলোজড়য়ি কলোি কিলো রেজমকয়দি বড় অংয়শি 
গক্য়ত্র রলোয়দি সিকলোজি ভলোিলো গদওয়লো েয়, 
জবয়শষ কয়ি িলোিলো, রলোিলো বয়য়লোয়ি্ষ্ ও প্জিব-
ন্ধীয়দি গসবলো জদয়য় েলোয়ক, জবজভন্ন বণ্টবলোদী 
সম্প্রদলোয় জভজতিক প্গজিশীল িলোবজলক গসক্টি 
ইউজনয়নগুয়ললোয়ক ও নলোিীিলো, রলোিলো বলোজড়য়ি 
কলোি কয়ি, গস সকল গৃেকম্টীয়দি সংগজঠি 
কয়ি। গমজর্য়কলোয়ি, দ্ গস্টলোি িি সলোয়িলোট্ট 
অ্লো্ড গট্জনং অি েলোউসয়েলোল্ড এমপ্জয়ি 
(কলোয়কে) নলোয়মি সব্টবৃেৎ ও প্ভলোবশলোলী গৃে-
কম্টীয়দি সংগঠন দ্ ন্যলোশনলোল ইউজনয়ন অি 
ম্লোন অ্লো্ড ওম্লোন গডলোয়মজস্টক ওয়লোক্টলোস্ট 
(জসনলোক্ত্রলোয়েলো) ২০১৫ সলোয়ল একজট রেজমক 
সংগঠন প্জিষ্লো কয়ি। রলো ১৯৪০ সলোল গেয়ক 
গমজর্য়কলোি শেয়ি, গমজর্য়কলো জবিলোিব্বস্লোি 

আওিলোয় প্েম সজরিয় গৃেকম্টীয়দি সংর 
জেয়সয়ব শুরু েয়য় িলোিননজিক সুয়রলোগ গ্রেণ 
কয়ি। কলোয়কে ও জসনলোক্ত্রলোয়েলো-ি প্ধলোন গনিলো 
মলোয়স্টজলনলো বসজিস্লো। জিজন অয়নকগুয়ললো 
উিলোয়য় গমজর্কলোন গৃেকম্টী আয়্লোলয়নি সম্ূ-
ণ্ট জববি্টনয়ক উিিীব্ কয়ি িুয়লয়ছন।  দজিদ্র 
গেয়ক একিন অজভবলোসী ওয়লোর্লোি মি একজট 
নৃয়গলোষ্ী জভজতিক িলোয়ি্ জিজন প্েম জলবলোয়িশন 
জেওলজি নলোয়মি সংগজঠি গ্রুয়ি সজরিয় 
েয়য়য়ছন। এিিি মধ্জবতি নলোিীবলোদী উজকল-
গদি সয়গি কলোি কয়িয়ছন। রেজমকয়দি সংগজঠি 
কয়ি অ্লোয়সলোজসয়য়শন বিজি কিয়ি ব্জক্তগি 
সম্ক্ট গশষ কয়িয়ছন। এিিি মধ্জবতি নলোিী-
বলোদীয়দি গমনটি েয়য়য়ছন ও সংর প্জিষ্লো 
কয়িয়ছন।           

> ব্জক্তক কিৃ্টয়ত্বি প্য়য়লোগ

    জিনজট সলোংগঠজনক ধলোিলোি ময়ধ্ ও এয়দি 
প্য়ি্কজটি ময়ধ্ একজট সময়য় রুক্তিলো্রি ও 
গমজর্য়কলো গৃ.ক.-গদি জবজভন্ন জদকগুয়ললোয়ক 
জবজভন্ন িজিিয়য়ি সূয়ত্র নিুন জভজতিয়ি ব্বেলোি 
কয়িয়ছ এবং এই সংয়রলোগগুয়ললোয়ক বলোইয়িি 
বমত্রীগুয়ললোি সয়গি একজত্রি কয়িয়ছ। এই িজি-
িয়গুয়ললো প্েমি নলোিী, জবিিীয়ি, কম্টী ও 

িৃিীয়ি প্লোজন্ক ও বণ্টবলোদীভলোয়ব সংখ্লোলরু 
জেয়সয়ব িলোিপেজিকভলোয়ব গৃ.ক.-গদি জবজভন্ন 
জদক গেয়ক জটজকয়য় িলোখয়ি সমজবেি কয়িয়ছ। 
এই আয়্লোলনটলোয়কই গসললো সলোয়্লোভলোল 
বলয়ছন, "গকৌশলগি ব্জক্তক কিৃ্টত্ব"। রলো প্-
গয়লোয়গি গক্য়ত্র বহুজবধ েলোল, কলোঠলোয়মলো ও জবজভ-
ন্নভলোয়ব ব্বেলোি কয়ি ক্মিলোয়ক সজন্নয়বজশি 
কিলোি জদয়ক ধলোজবি কিয়ি ব্বেলোি কয়ি। রলো 
একজট জদক গেয়ক গৃ.ক. সংগঠনগুয়ললোয়ক 
অি্টন কিয়ি সজরিয় িলোয়খ। এটলো িনসলোধলোি-
গণি কলোয়ছ গ্রেণয়রলোগ্িলো ও নলোগজিক সমলোয়িি 
প্জিজনজধয়দি কলোছ গেয়ক সমে্টন িলোওয়লোি 
মধ্ জদয়য় নয়, বিং, িলোিীয়ভলোয়ব নীজি প্ণয়-
নকলোিী সলোয়ক্টয়ল এি উিজস্জি জনজচিি কয়ি, 
অগ্রগজিয়ক িলোিননজিক সুয়রলোয়গি কলোঠলোয়মলোয়ি 
িজিবি্টয়নি ধলোিলোয় গিলোিলোয়ললো কয়ি গিলোয়ল। 
এিিি এই গদশগুয়ললোি গৃেকম্টীয়দি িন্য  
বহুমলোজত্রক িজিিয় সলোংগঠজনক ঐক্ বিজিয়ি 
এয়দি সদস্য়দি আকষ্টণ কিয়ি গমৌজলক ও 
সিল গকৌশলগুয়ললোি অবিলোিণলো কিয়ছ।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
জরিস জটজল <tilly@ucla.edu>
জিওজি্টনলো গিলোিলোস <georgina@ciesas.edu.mx>
জনক জেওয়ডলোি <theodore@uic.edu>
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   কম্টিি গৃেকম্টীয়দি   

সলোবজিনলো মলোিয়িজতি, ক' গিলোস্কলোজি ইউজনভলোজস্টজট অি গভজনস, ইিলোজল 
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২০১১ সলোয়লি ১৬ িুন িলোজিয়খ 
গিয়নভলোয়ি, সলোিলো জবয়বেি গৃেকম্টী-
গদি কয়য়ক ডিন প্জিজনজধ এক 
িলোয়গলোয় জমজলি েন, গরখলোয়ন আন্-

ি্টলোজিক রেম সংস্লোি (আইএলও) "গৃেকম্টীয়দি 
িন্য উতিম কলোি সম্জক্টি" প্স্লোবনলো ১৮৯, 
এবং সংজলেটি সুিলোজিশকৃি ২০১ নং প্স্লোবনলোজট 
গৃেীি েয়। রেজমকয়দি একজট জবভলোয়গি জবজভন্ন 
সলোমলোজিক গপ্ক্লোিয়ট সলোধলোিণি রলোিলো দজিদ্র 
এবং সলোমলোজিকভলোয়ব বজঞ্চি (দজিদ্র নলোিী ও 
জশশু, অনজেভুক্ত অজভবলোসী, িলোজিগি সংখ্লো-
লরু , ইি্লোজদ) িলোয়দি অজধকলোি খব্ট েওয়লোি 
িুলনলোয় এজট একজট উয়লেখয়রলোগ্ কৃজিত্ব জছল। 
গবশ জকছু গদয়শ, গৃেস্লোজলি কলোি, "কলোি" 
জেসলোয়ব স্বীকৃি েয় নলো এবং িলোই রেম সুিক্লো 
ব্বস্লো গেয়ক বলোদ গদওয়লো েয়। গৃেকম্টীয়দি 
প্লোয়ই নগদ গবিন গেয়ক বজঞ্চি কিলো েয় এবং 
শুধুমলোত্র খলোদ্ ও আরেয় ছলোড়লো শুধু ক্জিিূিণ 
প্দলোন কিলো েয়। এমনজক, গরসব গদশগুজলয়ি 
গৃয়েি কলোি রেম আইন বিলোিলো জনয়জ্রিি েয়, 
গসখলোয়নও অন্যলোন্য কলোয়িি গিয়য় কম িলোজিরে-
জমক এবং কম সলোমলোজিক সুিক্লো প্দলোন কিলো 
েয়, এইভলোয়ব গৃেস্লোজলি কলোয়িি রেমজবধলোয়ন 
ব্জিরিম লক্্ কিলো রলোয় ।

    রলোইয়েলোক, সলোম্প্রজিক বছিগুয়ললোয়ি এই 
িজিজস্জিি ধলোিলোবলোজেক উন্নয়য়নি িসল 
জেয়সয়ব, "গৃেস্লোজলি কলোয়িি রেমমূল্ প্দলোয়নি 
উিি গ্লোবলোল গভয়ন্টন্স" লক্্ কিলো রলোয়। 
জবজভন্ন স্য়ি গৃেকম্টীয়দি অজধকলোি কলোঠলোয়মলো 
উন্নজিি িন্য িিম ববষম্িূণ্ট িলোিপেজিক 
সম্ক্টগুয়ললোি জবরুয়ধি ববজবেক এবং স্লোনীয় 
ির্টলোয়য় অয়নয়কই কলোি কিয়ছ। এই প্জরিয়লোয় 
গৃেকম্টীয়দি অবস্লো- জবয়বেি জবজভন্ন অংয়শ 
িলোয়দি দজিদ্র অবস্লো এবং ববষয়ম্ি জশকলোি 
েওয়লোয়ক- "ববজবেক সমস্লো" জেয়সয়ব গদখলো েয়, 
রলোি শলোসন কিলো একজট আন্ি্টলোজিক ি্লোয়লঞ্।
প্কৃিিয়ক্, শুধু আইএলওই নয়, আন্ি্টলোজিক 

অজভবলোসন সংস্লো, মলোইয়গ্রশন এবং উন্নয়ন 
জবষয়ক গ্লোবলোল গিলোিলোম, ইউয়িলোিীয় গমৌজলক 
অজধকলোি সংস্লো, িলোজিসংয়রি নলোিী অজধকলোি 
জবষয়ক কজমশন, এবং কয়য়কজট আন্ি্টলোজিক 
গট্ড ইউজনয়ন সলোম্প্রজিক বছিগুয়ললোয়ি গৃেক-
ম্টীয়দি অজধকলোিয়ক অগ্রসি কিলোি িন্য জনজদ্টটি 
িদয়ক্ি গ্রেণ কয়িয়ছ। একই সময়য়, ২০১২ 
সলোয়ল ময়্টজভজডওয়ি ই্টলোিন্যলোশনলোল গডলোয়ম-
জস্টক ওয়লোক্টলোস্ট গিডলোয়িশন (আইজডডজব্উএ-
ি)-এি প্জিষ্লো েয়।  এই গিডলোয়িশনজট অনু-
ধলোবন কয়ি গর জবদ্মলোন গর সমস্ িলোিীয় ও 
আঞ্চজলক সংস্লো রেজমকয়দি অজধকলোি জনয়য় 
কলোি কয়ি িলোয়দি ময়ধ্ নিুনভলোয়ব সংয়রলোয়গি 
জভজতিয়ি, (শুধুমলোত্র) গৃেকম্টীয়দি আয়্লোলন 
একজট ববজবেক রুি ললোভ কয়িয়ছ।

    এই দৃজটিয়কলোয়ণ, জবজভন্ন িলোিীয় গপ্ক্লোিয়ট 
গৃেকয়ম্টি রেজমকয়দি অজধকলোি িজিিলোলনলোি 
প্িলোিলোজভরলোয়ন জস ১৮৯-এি প্ভলোব জবয়বিনলো 
কিলো গুরুত্বিূণ্ট। প্কৃিিয়ক্, রখন একিন 
প্জিজট গদয়শি সুজনজদ্টটি রটনলোগুয়ললো জনজবড়ভলো-
গব লক্্ কয়ি িখন গসই সমস্লোি সলোয়ে সম্-
জক্টি সলোমলোজিক আয়্লোলয়ন, িলো্রি এবং আন্-
ি্টলোজিক সংস্লোগুজলি আিিয়ণ উয়লেখয়রলোগ্ 
িলোে্টক্ গদখয়ি িলোয়। িলো্রিীয় ও অ-িলো্রিীয় 

সংগঠনগুয়ললো প্লোয়ই গৃেকয়ম্টি রেজমকয়দি 
অজধকলোি সম্জক্টি গপ্ক্লোিয়ট জবিিীিধম্টী 
অবস্লোয়ন েলোয়ক, িয়ল গপ্ক্লোিট- জনভ্টি িজিত্র-
জট উয়ন্লোিন েওয়লোি উিি জস ১৮৯-এি সক্-
মিলো জনভ্টি কয়ি।  প্জিজট গপ্ক্লোিয়ট  আয়্লো-
লন গজিশীল কিলোি সক্মিলো িলোই গপ্ক্লোিট 
জনভ্টি অবস্লোয়নি মলোধ্য়ম জনয়জ্রিি। এই গরমন 
প্শ্ন উয়ঠ গরঃ গৃেকয়ম্টি রেজমকয়দি অজধকলো-
গিি িন্য জবজভন্ন স্লোনীয় সংস্লোগুয়ললো "গ্লোবলোল 
গভয়ন্টন্স" জনয়লোমকয়ক গক্রি কয়ি জকভলোয়ব জস 
১৮৯ প্স্লোবনলোি জবরুয়ধি প্জিজরিয়লো িলোনলোয়? 
িলো্রি এই প্জরিয়লোি ময়ধ্ জক ভূজমকলো িলোলন 
কয়ি? এই প্জরিয়লোগুজল কীভলোয়ব িলোিীয় এবং 
আঞ্চজলক ির্টলোয়য় বৃেতিি িলোিননজিক ও 
সলোমলোজিক িজিবি্টয়নি সলোয়ে িজড়ি েয়?

    এই প্য়শ্নি উতিি গদওয়লোি একজট অন্যিম 
উিলোয় েয়ললো, গডলোমইকুয়্লোল প্কয়পেি গয়বষণলো 
দয়লি লব্ধ িে্-উিলোতিগুজলি উিি জভজতি কয়ি 
আজম ভলোিি ও ইকুয়য়ডয়িি মলোমললোগুজল 
জবয়বিনলো কজি। গৃেকয়ম্টি রেজমকয়দি গণিলো-
জ্রিক অজধকলোি প্জিষ্লোি সুয়রলোগ বিজিয়ি  
স্লোনীয় (িলো্রিীয় ও অ-িলো্রিীয়) কলোর্ট সম্লোদনকলো-
িীগণ জকভলোয়ব জস ১৮৯ প্স্লোবনলোজট গ্রেণ 
কয়িয়ছন িলোি জবিিীিধম্টী উদলোেিণগুয়ললোি 

ববজবেক শলোসন প্জরিয়লো

ইউয়িলোিীয়লোন ইউজনয়ন'স েজিিন ২০২০ গয়বষণলো ও উদ্লোবনী প্কয়পেি অধীয়ন ইউয়িলোিীয়লোন গয়বষণলো িজিষদ 
(ইআিজস) গেয়ক িলমলোন প্কপেজট িেজবল গিয়য়য়ছ। 
(িেজবল িুজক্ত নবেি- ৬৭৮৭৮৩- ডমইকুয়লোল)
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উিি রলোি প্জিিলন গদখলো রলোয় ।

   িলো্রিীয় ির্টলোয়য়, ইকুয়য়ডি ও ভলোিি দুজট 
জবিিীি ময়নলোভলোব গদজখয়য়য়ছঃ ইকুয়য়ডিীয় 
সিকলোি িলোি বৃেতিি সলোমলোজিক-অে্টননজিক 
সংস্কলোয়িি ময়ধ্ গৃে কয়ম্টি  রেজমকয়দি অজধ-
কলোিয়ক সজরিয়ভলোয়ব উন্নীি কয়িয়ছ, রখন 
ভলোিি সিকলোি সুশীল সমলোয়িি দলগুয়ললোি 
িলোয়িি মুয়খও িলোি িলোিননজিক কম্টসূজিি 
প্য়শ্ন এই জবষয়য় অজনছেুক জছল। িলোিীয় ির্টলো-
গয়ি এই ধিয়ণি জভন্ন মিগুজল  গৃেকয়ম্টি রে-
জময়কি অজধকলোিগুজলি প্িলোিলোজভরলোয়ন জবজভন্ন 
ধিয়ণি রূিয়িখলো বিজি কয়ি, রলোি িয়ল জবজভন্ন 
সলোমলোজিক ভূজমকলোগুজলি িন্য জবজভন্ন কয়ম্টি 
সুয়রলোগ সৃজটি েয়।

    ভলোিি ও ইকুয়য়ডয়িি  গভৌগজলক অবস্লোন-
গি কলোিয়ণ আঞ্চজলক গর জভন্নিলো িয়য়য়ছ, এই 
দুই গদয়শি ময়ধ্ িলোে্টক্গুয়ললোয়ি িলোি প্জি-
িলন রয়টয়ছ। ইকুয়য়ডয়িি অবস্লোজট, বলোমিন্থী 
সিকলোয়িি সময়কলোয়ল রিলোজিল, বজলজভয়লো, ইকু-
গয়ডি এবং গভয়নিুয়য়ললোি নলোিী গৃে কম্টীসে 
দজিদ্র ও ঝুঁজকিূণ্ট সলোমলোজিক গগলোষ্ীগুজলি অব-
স্লোি উন্নয়য়ন ক্লোজিজবয়লোন এবং ল্লোজটন আয়ম-
জিকলোন অঞ্চজলক প্বণিলোি প্জিছেজব জেয়সয়ব 
ব্লোখ্লো কিলো রলোয়। গসখলোয়ন এয়কি িি এক 
ল্লোজটন আয়মজিকলোন এবং ক্লোজিজবয়লোন সিকলোি 
অনুয়মলোদন প্জরিয়লোয় গরলোগদলোয়নি সয়গি একজট 

অনুকিণ প্বণিলো ময়ন েয়। আিয়ক গলখলোি 
সময় গিৌদ্িন  স্বলোক্িকলোিীি সলোয়ে সময়ঝলোিলো 
েয়য়য়ছ গরজট এই অঞ্চয়ল সয়ব্টলোচ্চ সংখ্লো জছল। 
ভলোিয়িি গক্য়ত্র  একজট অঞ্চজলক প্লোসজগিকিলো 
িয়য়য়ছ, গসখলোয়ন ল্লোজটন আয়মজিকলোি িুলনলোয় 
কম সংস্কলোি গ্রেণ কিলো েয়য়য়ছ গরখলোয়ন সলোধলো-
িণভলোয়ব নলোিী ও অজভবলোসীয়দি অজধকলোি প্-
জিষ্লোি উয়দ্লোগ িয়য়য়ছ।  সমস্ এজশয়লোি ময়ধ্ 
শুধুমলোত্র জিজলিলোইন্স জস ১৮৯ প্স্লোবজট অনু-
গমলোদন কয়িয়ছ। এি িয়ল গৃেকয়ম্টি রেজময়কি 
অজধকলোিগুজলি উিি গনজিবলোিক প্ভলোব 
িয়ড়য়ছ। 

    এই কলোিণগুজলি িন্য, ভলোিি এবং ইকুয়য়-
ডি "আগ্রেী সংস্লো" এি ভূজমকলোয়ি অংশগ্রেণ-
কলোিী সংস্লোগুয়ললোি সমে্টন প্দলোয়নি গক্য়ত্র  
জভন্ন িন্থলো অবলবেন কয়ি, অে্টলোৎ মলোনবলোজধকলোি 
সংস্লো রলোিলো গৃেকম্টীয়দি অজধকলোয়ি নিুন আদ-
শ্টগি ও আইজন অগ্রগজি কয়িয়ছন। রজদও 
ইকুয়য়ডয়িি সিকলোি একজট নিুন আদশ্টগি 
কলোঠলোয়মলো গঠন কয়িজছল, জকন্তু ভলোিয়ি জঠক 
এমন রয়টনলো, গরখলোয়ন আইন জকছু স্লোনীয় 
িলোয়ি্ি (গকিলোললো) স্য়িই জবদ্মলোন; গদয়শি 
বলোজক অংয়শ গৃেকম্টীয়দি আইনী সুিক্লো প্িলো-
গিি দলোজয়ত্ব অবয়শয়ষ প্ধলোন সংস্লো জেয়সয়ব 
আইএলও িলোলন কয়ি। ভলোিি সম্য়ক্ট আজম 
বজল গর, গরখলোয়ন িলো্রিয়ক আসয়ল গদয়শি 

জভিয়ি একজট প্জিিক্ জেসলোয়ব বণ্টনলো কিলো 
গরয়ি িলোয়ি।

    উিসংেলোয়ি আমিলো অনুমলোন কিয়ি িলোজি 
গর, এই দুই গদয়শি মলোনবলোজধকলোি কম্টীয়দি  
ময়ধ্ িলোিপেজিক সম্য়ক্টি িলোে্টক্ জবজভন্ন 
ধলোিলোি আওিলোয় িয়য়য়ছঃ ভলোিয়ি গৃেকয়ম্টি 
রেজমকয়দি অজধকলোয়িি উন্নজি েয়য়য়ছ,  িলোয়দি 
রেম অবস্লোি জঠক জবিিীি অবস্লোয়ণ িয়য়য়ছ 
ইকুয়য়ডি। প্িলোিলোজভরলোয়নি উয়দ্য়শ্য এই দুই 
গদশ জভন্ন কনজিগলোয়িশন অনুসিন কয়ি। প্-
িলোিলোজভরলোয়নি সমে্টন এবং প্িলোয়িি িন্য িলোিলো 
গৃে কয়ম্টি রেজমক সংগঠয়নি িলোশলোিলোজশ জবজভন্ন 
ধিয়নি মলোনবলোজধকলোি কম্টীয়দি সলোয়ে জমজলি 
েয়। ভলোিয়ি রলোিলো গৃেকয়ম্টি রেজমকয়দি 
অজধকলোি প্িলোয়িি িন্য জনবন্ধণ কয়িজন এমন 
সমমলোন ও মলোনবলোজধকলোি জবষয়ক গকলোনও প্লোস-
জগিক সংগঠন খুঁয়ি িলোওয়লো কজঠন। জকন্তু ইকু-
গয়ডয়ি গিলোনুগজিক নলোিীবলোদী, আজদবলোসী 
এবং রেজমকয়দি আয়্লোলয়নি অংশীদলোিগণ 
িলোয়দি জনিস্ব লক্্ গেয়ক িৃেক জবধলোয় প্িলো-
িলোজভরলোয়ন গরলোগদলোন কিয়ি গবশী অজনছেুক 
জছল।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
সলোবজিনলো মলোিয়িজতি <sabrina.marchetti@unive.it>

"িলোজিরেজময়কি জবজনময়য় কম্টিি গৃেকম্টীয়দি "ববজবেক সমস্লো 
জেয়সয়ব গদখলো েয়, রলোয়দি শলোসন প্জরিয়লো এমন একজট ি্লোয়লঞ্ 

রলো িলোিীয় সীমলোনলো অজিরিম কয়ি"

mailto:sabrina.marchetti%40unive.it?subject=
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> িুরুষলোলী আিিণ ও জিিৃত্ব

গেলমলো লুি, গগলোয়ে জববেজবদ্লোলয় ফ্লোংিুট্ট, িলোম্টলোজন, ১৯৯০ সলোল গেয়ক আইএসএ-এি সদস্, আইএসএ-এি বণ্টবলোদ, িলোিীয়িলোবলোদ, 
আজদবলোজস ও নৃয়গলোষ্ী (আিজস ০৫), সমলোয়ি নলোিী (আিজস ৩২) ও িীবনী ও সমলোি (আিজস ৩৮) শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি সদস্ এবং 
আিজস ০৫-এি জনব্টলোজিি সভলোিজি (২০১৮-২২)

আয়ললোিনলো জভজতিক গসবলো সম্লোদন?

গি িয়নি বছয়িি গয়বষণলোগুয়ললোয়ি 
নলোিীয়দি এককভলোয়ব অজভবলোসয়নি 
কলোিন ও িজিণজিি ইসু্য়ি িলোয়দি  
িজিবলোি, জবয়শষি িলোয়দি  জশশুয়দি 

প্জি নিি গদয়লো েয়য়য়ছ। িয়ব িলোয়দি গিছয়ন 
গিয়ল আসলো িজিবলোয়ি স্বলোমীয়দি ভূজমকলোয় িজি-
বি্টন, এবং িলোয়দি অজভজ্িলোি  গি্ডলোি গপ্-
জক্ি খুব কমই অনুসন্ধলোন কিলো েয়য়য়ছ। িূব্ট 
ইউয়িলোি গেয়ক আসলো নলোিী অজভবলোসী কম্টীয়দি 
ওিি আমলোি গয়বষণলোয় আজম জিিৃয়ত্বি নলোনলো 
রূি গদয়খজছ; সমলোিি্রি- িিবি্টী অবস্লোয় 
অজভবলোসী নলোিীয়দি গিছয়ন গেয়ক রলোওয়লো 
িজিবলোয়ি জিিলোি ভূজমকলো এবং একক জিিলোমলো-
িলোি ভূজমকলোয় জিিলোি অজভজ্িলোি কেলো 
জবয়বিনলো কজি, গরখলোয়ন িুরুষিলো অিীয়িি মি 
নয়- িলোয়দি িজিবলোয়িি িন্য ব্য় জনব্টলোে কয়ি 
িুরুষয়ত্বি িজিিয় জদয়ি েয়।

    "সমলোিি্রি" গেয়ক "মুক্ত বলোিলোি" অে্টনীজি-
গি রূিলোন্য়িি সময় অজধকলোংশ গক্য়ত্র িূব্ট 
ইউয়িলোয়িি  িলো্রিীয় সুয়রলোগ সুজবধলোগুয়ললো এবং  
সলোমলোজিক জনিলোিতিলো গনটগুজল জবলুপ্ত েয়য় 
জগয়য়জছল অেবলো উয়লেখয়রলোগ্ভলোয়ব কয়ম 
জগয়য়জছল। অে্টননজিক ব্বস্লোয় সংস্কলোয়িি 
িয়ল ললোখ ললোখ মলোনুষ িলোকজি েলোজিয়য়য়ছ। অে্ট-
বনজিক িজিবি্টয়নি আওিলোয়  গসবলোরত্ন গসক্ট-
গিি িন্য প্দতি িলো্রিীয় জবধলোনগুয়ললোও বলোজিল 
কিলো েয়য়জছলঃ অয়নক জক্ডলোিগলোয়ট্টন এবং 
স্কুলগুজল বন্ধ েয়য় জগয়য়জছল বলো গবসিকলোিীক-
িণ কিলো েয়য়জছল। একজট নিুন িলোিননজিক 
ব্বস্লো গ্রেয়ণি সয়গি সয়গি "সমলোিিলোজ্রিক মলো-
িৃি্রি" গক প্ি্লোখ্লোন কিলো েয় এবং ঐজিহ-
গি কিৃ্টত্বিিলোয়ণ গিৌরুষতি িুনিলোয় উজিীজবি 
েয়, এই আদয়শ্টি জভজতিয়ি িজিবলোয়ি শুধুমলোত্র 
িুরুয়ষিলোই একেলোয়ি গিলোিগলোি কয়ি। অে্টনন-
জিক িলোয়িি মলোয়ঝ, এই আদশ্টজট িূিণ কিলো 

>>

অজভবলোসী নলোিীি স্বলোমীয়দি িলোয়শ েলোকলো 
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কজঠন েয়য় ওয়ঠ এবং িুরুষয়দি জবিুল সংখ্লোয় 
অজভবলোসন গ্রেণ কিয়ি গদয়খ গবলোঝলো রলোয় গর 
এজট গিৌরুষত্ব িলোজেি কিলোি নিুন গকৌশল। 
একই সময়য়, নলোিীয়দি ময়ধ্ প্লোক্তন গিলোিগলো-
িকলোিী িজিিয়য়ি  ধলোিলোবলোজেকিলো জেসলোয়ব গদখলো 
রলোয় গবশীি ভলোগ নলোিীিলো এমনজক অয়নক 
মলোয়য়িলো অজভবলোসী েয়ি শুরু কয়িয়ছ। এই 
গক্য়ত্র,  স্বলোমীয়দি  িলোয়দি স্ত্রীয়দি অনুিজস্জি-
গি জক অজভজ্িলো েয়? এই জিিলোয়দি মলোয়ঝ জক 
িখন িুরুষয়ত্বি কিৃ্টত্ব েলোিলোয়নলোি ভয় কলোি 
কয়ি? এইসব িজিবলোয়ি বদজনক গসবলোরয়ত্নি 
দলোজয়ত্ব জকভলোয়ব িলোলন কিলো েয়?

> এককভলোয়ব গেয়ক রলোওয়লো জিিলোয়দি জিিৃ-
গত্বি নলোনলোরূি   
 
    এই গয়বষণলোজট একক জিিলো অে্টলোৎ মলোয়য়ি 
অবি্টমলোয়ন সন্লোনয়দি ললোলন িলোলয়নি দলোজয়ত্ব 
রলোয়দি উিি বি্টলোয় িলোয়দি সম্য়ক্ট বণ্টনলো 
কয়িয়ছ। প্িজলি জিন ধিয়নি রয়ত্নি ব্লোখ্লো 
কিলো েয়য়য়ছ- "একক জিিলো বলো মলোিলো," "কমলো-
্ডলোি জিিলো," এবং "আন্জিক জিিলো"। প্েম 
রটনলোজট কজস্টকলোি সম্য়ক্ট বণ্টনলো কিলো েয়য়য়ছ 
জরজন, "একক জিিলো বলো মলোিলো"। কজস্টকলো গমলো-
লদলোজভয়লোয়ি সুজশজক্ি কৃষক জরজন িলোি জিন 
সন্লোনয়ক একক  জিিলো বলো মলোিলো জেসলোয়ব 
গদখলোয়শলোনলো কয়িন। িলোি স্ত্রী বহুবছি রলোবি 
িজিবলোিয়ক জিছয়ন গিয়ল অজলজখি িুজক্তয়ি 
গসবলোদলোন কম্টী জেসলোয়ব একজট ইিলোলীয় 
িজিবলোয়ি কলোি কয়িন। িলোি  জিনজট সন্লোন 
িলোয়দি খলোমলোি এবং গৃেকয়ম্টি সমস্ কলোি 
কয়ি। বলোবলো কলোিগুজল জনধ্টলোিণ কয়িন এবং  
জনজচিি কয়িন গর সমলোনভলোয়ব ভলোগ কিলো েয়য়য়ছ 
এবং স্কুয়লি কলোিগুয়ললোও উয়িক্লো কিলো েয়জন।
জিজন িলোি সন্লোয়নি রত্ন গনওয়লোি প্য়য়লোিয়নি 
জবষয়য় প্শ্ন কয়িন নলো,বিং  জিজন একিন 
মলোয়য়ি মি কয়ি রত্ন প্দলোয়নি অক্মিলোি উিি 
গুরুত্ব গদন। বলোবলো সন্লোনয়দি বশশব লুণ্ঠন 
কিয়ছ বয়ল জনয়িয়ক অিিলোধী ময়ন কয়ি। 
জিজন জিিৃয়ত্বি অভ্লোসগুজল মলোিৃগয়ভ্টি রয়ত্নি 
একজট কলোব্টন কজিি সয়গি িুলনলো কয়িন এবং 
িলোি দুব্টলিলোি উিি গিলোি গদন।

    জবিিীয় ধিণজট, " কমলো্ডলোি জিিলো," এবং 
এজট একক জিিৃয়ত্বি ধিন গেয়ক অয়নক গবজশ 
জবস্ৃি। ইউয়রিনীয় বলোবলো গসিজগি, জরজন 
একিন প্লোক্তন জশক্ক জছয়লন, রখন িলোি স্ত্রী 
শলোটল একিন রয়িলোয়লো কম্টী জেয়সয়ব গিলোল্লো-
গ্ড অজভবলোসয়ন গগয়ছন জিজন িখন িলোি 
জনয়িি ব্বসলো কয়িয়ছন; গসবলোরয়ত্নি আংজশক 
কলোি িলোি বেশুি শলোশুজড় এবং বলোজক অংয়শি 
কলোি জশশুয়দি মলোয়ঝ ভলোগ কয়ি গদন এবং 
জনয়ি গৃে কম্ট গেয়ক জবিি েলোকলোয়ি গব্টয়বলোধ 
কয়িন।

জিজন মলোয়য়ি অনুিজস্জিয়ি জনয়িি িজিবলোয়িি 
সদস্য়দি হুকুম জদয়য় িজিবলোয়িি রত্ন সংরিলোন্ 
সমস্ কলোি  িজিিলোলনলো কয়িন। এি  মলোধ্য়ম 
জনয়িয়ক একিন জবয়শষজ্ জেয়সয়ব উিস্লোিন 
কয়িন; িলোি জনয়িি ভলোষলোয়, এই প্জরিয়লোয়ক 
জিজন বসন্যবলোজেনীয়ক জনয়দ্টশ কিলোি সলোয়ে 
িুলনলো কয়িয়ছন। িলোি স্ত্রী জিয়ি এয়লই িজিবলো-
গিি এবং জশশুয়দি রত্ন কিলোি দলোজয়ত্ব িলোি 
কলোয়ছ বেলোল েয়য় রলোয়ব। জিিলোিজিি কিৃ্টত্ব 
িিলোয়ণ িুরুষলোলী প্েলো অনুরলোয়ী িলোি জিিৃয়ত্বি  
িি্টলোকলোয়ল এয়কবলোয়িই গি্ডলোি জনভ্টি কলোি 
বণ্টন প্েলো অনুসিণ কয়িয়ছন ।

    িৃিীয় ধিণজট এমন, "আন্জিক অজভভলো-
বক," রলো নমুনলো ময়ধ্ খুব জবিল জছল, িলোওয়য়ল, 
একজট গিলোজলশ প্রুজক্তজবদ জরজন িলোি িলোঁি 
বছি বয়য়সী গছয়লয়ক জনয়য় েলোয়কন রখন িলোি 
স্ত্রী িলোম্টলোজনয়ি গৃেকম্টী জেসলোয়ব কলোি কিয়ি 
অজভবলোসী েয়য় িয়ল রলোন। িলোি অবস্লোি 
অজধকলোংশ মলোনুষ মি, জিজন একজট গলোড়ী কলোি-
খলোনলোয় সুিলোিভলোইিলোি জেসলোয়ব িলোি িলোকজি 
গনন গরখলোয়ন জিজন জদন এবং িলোি উভয় 
জশিয়টই কলোি কয়িন। জনয়িি ভলোষলোয় বয়লন, 
জিজন একলো িজিিলোলনলো কিয়ি িলোন। একিন 
আন্জিক জিিলো জেয়সয়ব জিজন গজব্টি গর গৃেক-
ম্ট এবং উিলোি্টন দুয়টলোই জিজন কয়িন - িলোি 
গছয়লি গবয়ড় উঠলোয়ি রত্ন গনয়লো এবং কম্টয়ক্-
গত্র অবস্লোন বজিয়য় িলোখলো, সবিকম িজটলিলো 
রলো সলোধলোিণি একক মলোয়য়িলো সলোময়ল েলোয়কন।

> রত্ন কলোয়ি কম্টক্মিলো জনয়য় আললোিলোয়ললোিনলো

    এই সমস্ িীবন বৃতিলোন্ গেয়ক, জিন ধিয়ণি 
জিিৃত্ব -  "আন্জিক জিিলো", " কমলো্ডলোি জিিলো" 
এবং "একক অজভভলোবক", জিিৃত্ব  িি্টলোি  ময়ধ্ 
িলোে্টক্গুজল  পেটি েয়য় উয়ঠয়ছ। িলোয়দি ময়ধ্ 
সলোধলোিণ গর ববজশটি্ আয়ছ িলো েয়ললো গবিনভুক্ত 
কলোি কিলোি প্জি আগ্রে এবং গরভলোয়বই গেলোক 
কিৃ্টত্বিিলোয়ণ জিিৃয়ত্বি আদশ্ট িক্লো কিলোি 
আপ্লোণ গিস্টলো কয়ি এমনজক গসই অবজধ রখন 
গসই সম্ক্টগুজল দুব্টল েয়ি েলোয়ক এবং গিমন 
ভলোল অে্ট সংস্লোয়নি সম্ভলোবনলো েলোয়ক নলো । রখন 
িলোওয়য়ল "মলোিৃসুলভ" রত্ন কয়ম্টি দলোজয়য়ত্ব 
জছল, নলোিীসুলভ গকলোজডং গুয়ললোয়ি সমস্লো ময়ন 
েয়জন; জকন্তু িুরুষ জেয়সয়ব িলোি রত্ন ময়ডয়লি 
সলোয়ে কম্টয়ক্য়ত্র িলোি িলোজেদলোি সংরষ্ট েয়য়য়ছ। 
এই অয়ে্ট িলোি অজভজ্িলো কম্টিীজব মলোয়য়য়দি 
জবিগুণ কলোয়িি িলোয়িি সমলোন। সলোিজগি িুরুয়ষি 
িন্য প্িজলি গি্ডলোি ভূজমকলোি গকলোন িদবদল 
বলো  মলোয়য়ি ভূজমকলোি প্জিস্লোিন কিলোি ইজগিি 
প্ি্লোখ্লোন কয়িয়ছন, বিং বলোজহকভলোয়ব িজি-
বলোয়িি  একমলোত্র উিলোি্টনকলোিীি গিেলোিলো সমে্টন 
কিলোি গিটিলো কয়ি, রজদও বলোস্বিলো অন্যেলোয় 
েয়য় েলোয়ক ।

    আজম দলোজব কজি গর িলোওয়য়ল এবং কজস্ট-
কলো'ি জিিৃয়ত্বি িি্টলো অবশ্যই একজট মলোয়য়ি 
প্ি্লোশলোি সমলোন বয়ল গণ্ েয়ব- সমলোিিলোজ্রিক 
িলোয়্রিি অধীয়ন সে-উিলোি্টনকলোিী িজিবলোিগুজল 
গেয়ক উদ্ূি একজট অভ্লোস, গরখলোয়ন এজট 
আদশ্ট নয় বিং একজট বলোস্জবক বলোস্বিলো। 
বি্টমলোন কিৃ্টত্ব িিলোয়ণ জিিৃয়ত্বি আদশ্ট গেয়ক 
এটলো পেটি গর জিছয়ন গিয়ক রলোওয়লো জিিলোিলো 
গকলোনভলোয়বই িজিবজি্টি জিিৃত্ব িি্টলোি অগ্রদূি 
জেসলোয়ব স্বীকৃজি িলোয়ব নলো। বিং বলোদ িয়ড় 
রলোওয়লোি অবমলোননলোকি অজভজ্িলো এবং ভীিুি 
গখিলোব িলোওয়লোি আয়গই জনয়িয়দিয়ক িক্লো 
কিয়ি েয়ব- এবং এি িলস্বরূি, িলোিলো বি্ট-
মলোন কিৃ্টত্ব িিলোয়ণ জিিৃয়ত্বি  ময়ডল সম্য়ক্ট 
প্শ্ন কয়ি নলো। 

    সয়ব্টলোিজি, এই গক্য়ত্র অজভবলোসন দুজট জদক 
ব্লোখ্লো কয়ি। প্েমি িলোজিবলোজিক জবভলোিয়নি 
িয়ল, িজিবলোয়িি সদস্য়দি আয়বগীয় মলোশুল 
গুনয়ি েয় এবং বলোস্বিলোি িলোি গমলোকলোয়বললো 
কিলোি অজভজ্িলো েয়। জিছয়ন েলোকলো জিিলোিলো 
শুধুমলোত্র িলোয়দি স্ত্রীয়দি সলোয়ে নয় িলোশলোিলোজশ 
িলোয়দি প্জিয়বশীয়দি এবং বৃেতিি সমলোয়ি 
িলোয়দি িজিির্টলো কম্ট সঞ্চলোলন জবষয়য় অবশ্যই 
আললোিলোয়ললোিনলো কয়ি গমলোকলোয়বললো কিয়ি েয়ব। 
গরয়েিু গবজশিভলোগ গক্রিীয় ও িূব্ট ইউয়িলোিীয় 
গদশগুজল নলোিীয়দি শলোটল অজভবলোসনয়ক "খ্ড-
কলোলীন অনুিজস্জি" জেয়সয়ব জবয়বিনলো কয়ি 
এবং িলোয়দি অে্টননজিক অবদলোনয়ক অস্বীকলোি 
কয়ি, এইসব িলো্রিগুজল নলোিীয়দি অজভবলোসয়ন 
িলোঠলোয়নলোি িি িলোয়দি জিছয়ন গিয়ল আসলো 
িজিবলোয়িি িন্য জবয়শষ সেলোয়িলো কম্টসূিী 
গ্রেয়ণ অস্বীকৃজি  িলোনলোয়। অনুরূিভলোয়ব, গস-
বলোরত্ন িলোওয়লো সুজবধলোয়ভলোগী িলো্রেগুজল  মূলি 
গৃেকম্ট ও গসবলোরত্ন কম্টীয়দি মলোনজসক কস্ট, 
আয়বগীয় িলোজেদলো এবং কম্টীয়দি সংগ্রলোম কয়ি 
িললোি  জবষয়গুজল এজড়য়য় রলোয়। জবিিীয়ি, রখন 
নলোিীিলো গিলোিগলোি শুরু কয়ি, অজধকলোংশ অজভ-
বলোসয়ন িলোঠলোয়নলো িলো্রে বুঝয়ি িলোয়ি গর িলোয়দি 
বলোজড়য়ি অনুিজস্জি িজিবলোয়ি আজস্িিলো বিজি 
কয়িয়ছ এবং গি্ডলোি জভজতিক সমস্লোয়িলো 
েলোকয়বই। জিিলোি ভূজমকলোয় সন্লোয়নি প্জি 
আন্জিক েয়য় গসবলো রত্ন ও ললোলন িলোলন কিলো 
একজট "মেৎ কলোি" জেসলোয়ব জিিৃয়ত্বি রুয়িি  
সংয়শলোধন এবং ক্মিলোয়ন কিলো এই িলো্রেগু-
জলি িয়ক্ উিরুক্ত প্জিজরিয়লো েয়ি িলোয়ি; দুঃ-
খিনক গর,  গসজট গকলোেলোও গদখলো েয়ব নলো।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
গেলমলো লুি <lutz@soz.uni-frankfurt.de>

mailto:lutz%40soz.uni-frankfurt.de?subject=
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> জসগিলোিুি, জশশু ললোলন িলোলয়নি িন্য
   খুবই উতিম স্লোন... কলোি িন্য?

ইউইয়য়ন জিও, নলোজনয়লোং গটকয়নলোলজিক্লোল ইউজনভলোজস্টজট, জসগিলোিুি, এবং আইএসএ-এি দলোজিদ্রিলো, সমলোি কল্লোণ ও সমলোি নীজি (আিজস 
১৯) ও সমলোয়ি নলোিী (আিজস ৩২) শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি সদস্

জব
গি বছিগুয়ললোয়ি গদখলো রলোয় জসগিলোিুয়ি গসলোে্টলোদ্িূন্ট কম্ট 
িজিয়বশ বিজি েয়ছে, জসগিলোিুি সিকলোি জিিলো মলোিলোয়ক সলোেলোর্ 
কিলোি িন্য সলোমলোজিক সেলোয়িলো বৃজধি কয়িয়ছ- জবয়শষ কয়ি 
মলোয়য়য়দি িন্য গরন িলোিলো জশশু রয়ত্নি িলোশলোিলোজশ একই সময়য় 

িলোকজি কিয়ি িলোয়ি। প্য়য়লোিনীয় গসবলো প্দলোয়নি িন্য িলো্রি কিৃক গৃেীি 
িদয়ক্ি েয়ললো "জবয়দশী গৃেকম্টী" এখন ির্টন্  অব্লোেি আয়ছ। িনসলো-
ধলোিয়ণি িন্য নীজিমলোললো বৃজধিি সলোয়ে সলোয়ে, জশশুয়দি িন্য বলোজণজি্ক 
ভলোয়ব জবভীন্ন িজিয়ষবলোি প্সলোি েয়য়য়ছ। জশশু িজিির্টলো গক্রি এবং জশশু 
জবদ্লোলয় (জক্ডলোি গলোয়ড্টন)  গুয়ললোয়ি গর েলোয়ি সুয়রলোগ সুজবধলো গদয়লো েয় গস 
েলোয়ি টলোকলো ও গনয়লো েয়। বলোবলো মলো সন্লোনয়দিয়ক িড়লোশুনলোি িলোশলোিলোজশ গলোন,  
নলোি, দলোবলো, জশপে ও বনিুণ্, মলোশ্টলোল আট্ট, িুটবল, সলোঁিলোি, গটজনস প্ভৃজি 
িলোঠরিম বজেভূ্টি কলোর্টকললোয়ি আগ্রেী কয়ি িুলয়ছ বলোজণজি্ক "জটউশন 
গক্রি" প্জি অঞ্চয়লি শজিংমলগুয়ললোি গখললোি গক্রিগুয়ললো জশশুয়দি গক 
জনয়জমি স্কুয়ল রলোওয়লোি িন্য অনুপ্লোজণি কয়ি। রজদও এই সমৃজধি এবং 
জশক্লো দলোন গক্রি জশশু রয়ত্নি দুইজট গুরুত্বিূণ্ট উিলোদলোন গরখলোয়ন জশশুিলো 
জদয়নি গবশীি ভলোগ সময় অজিবলোজেি কয়ি জকন্তু শুধুমলোত্র "সমৃজধি" এবং 
জশক্লোদলোন গক্রি িজিির্টলোি গক্রি জেয়সয়ব গন্য নয়। 

    অজভবলোসী গৃেকম্টীয়দি (মূলিঃ জিজলিলোইন ও ইয়্লোয়নজশয়লো গেয়ক) 

বলোড়ী, স্কুল এবং গক্রিগুজলি ময়ধ্ রলোিলোয়লোি ব্বস্লো সেি েয়য়য়ছ রলোয়দি 
কলোিই েল মূলি বলোচ্চলোয়দি আনলো গনওয়লো কিলো। আমলোি প্জিয়বশী গরখলোয়ন 
অয়নক ইউয়িলোিীয়, আয়মজিকলোন এবং অয়্রেজলয়লোন িজিবলোি বলোস কয়ি। 
মলোয়য়িলো সব সময় মন্ব্ কয়িন িলোয়দি গদয়শি িুলনলোয় জসগিলোিুয়ি 
গছয়লয়ময়য় ললোলন িলোলন অয়নক সেি। এখলোয়ন দুজট লক্্নীয় জবষয় 
এসয়ছঃ প্েমি, জশশুয়দি িন্য এখলোয়ন অয়নক আকষ্টণীয় কলোর্টরিম িয়য়য়ছ 
জবিিীয়ি, সলোরেয়ী মূয়ল্ গৃেিজিিীকলো িলোওয়লো, রলোয় গরটলো িলোয়দি গদয়শ সে-
িলভ্ নলো। িলোয়দি মন্ব্ গেয়ক এটলোই িজিলজক্ি েয় গর িজিবলোয়িি রজদ 
আজে্টক স্বছেলিলো েলোয়ক গসয়ক্য়এ িলোিীয়িলো গছয়লয়ময়য় ললোলন িলোলয়নি 
গক্য়এ গকলোন সমস্লোি সৃজটি েয় নলো। িলোয়দি কলোয়ছ এমনজক জসগিলোিুি 
বলোসীয়দি কলোয়ছ জসগিলোিুি একজট িমৎকলোি িলোয়গলো বলোচ্চলো ললোলন িলোলয়নি 
িন্য কলোিণ প্েম জববে গসবলোয় এবং িৃিীয় জববে দলোসয়ত্বি কলোিয়ণ জসগিলোিুি 
একজট মেলোন িলোয়গলো।

     জবকপে গপ্ক্লোিট, জনম্ন আয়য়ি জসগিলোিুয়িি িন্য সেি লভ্ সম্ভলোবনলো-
গুজল এয়কবলোয়ি জভন্ন। জনম্ন আয়য়ি মলোনুয়ষি প্জিজদয়নি বলোস্বিলো অয়নক 
কজঠন। িলোয়দিয়ক সংসলোি সলোমললোয়নলো গেয়ক শুরু কয়ি বলোছেলোি রন্ গনওয়লোি 
িলোশলোিলোজশ অে্ট উিলোি্টয়নি িন্য মলোয়ঝ মলোয়ঝ অয়নক ক্লোজন্কি কলোি গরমন 
জনিলোিতিলো কম্টী, সুিলোি মলোয়ক্টয়টি গকলোষলোধ্ক্ এবং িজিছেন্ন কম্টী জেয়সয়ব 

>>

জসগিলোিয়ুি ববষম্মলূক বলোস্বিলো। 



 ৩৪

জিজড ভজল. ৮ / # ২ / আগস্ট ২০১৮

গসবলোি সংকট

কলোি কয়ি। িলোিলো সব সময় জিজন্ি এবং উজবিগ্ন েলোয়ক গর িলোয়দি সব টলোকলো 
খলোবলোি জকনয়ি ও জবল জদয়ি গশষ েয়য় রলোয়ব। মধ্জবতি িজিবলোয়িি গছয়ল 
গময়য়য়দি িুলনলোয় িলোয়দি গছয়ল গময়য়িলো স্বলোধীন েয়ঃ িলোিলো আট বছি 
বয়য়স জডম ভলোিয়ি িলোয়ি এবং ভলোি িলোন্ন কিয়ি িলোয়ি স্কুয়ল একলো একলোই 
রলোিলোয়লোি কিয়ি িলোয়ি এমনজক িলোয়দি গছলোট ভলোই গবলোনয়দি ও রন্ গনয়। 
গুরুত্বিূণ্ট জবষয় েয়ছে জনম্ন আয়য়ি মলোনুষ সব সময় গকলোন নলো গকলোন দুঃজচি-
ন্লোয় ভুয়গন িলোয়দি বলোছেলোিলো বলোসলোয় একলো একলো জক কয়ি িলোিলো িলোয়ননলো বলো 
বলোছেলোি অসুস্িলোি সময় ছুজট জনয়ল রজদ িলোয়দি িলোকুজি িয়ল রলোয়, এমন জক 
অি্টরলোপ্ত আয় জনয়য় ও িলোিলো জিজন্ি েলোয়ক রজদ জবল জদয়ি িলোয়ি নলো।

    এ গেয়ক িজিলজক্ি েয় গর, জনম্ন আয়য়ি মলোনুয়ষি িন্য জসগিলোিুি বলোচ্চলো-
গদি ললোলন িলোলন কিলো অয়নক কজঠন েয়য় িয়ড়। সলোমলোজিক সেলোয়িলো এবং 
জবভ্রলোন্কি উিলোয়গুয়ললো সবলোি িন্য সমলোন নলো শুধু মলোত্র জকছু সংখ্লোগজিষ্ 
গললোয়কি কলোয়ছ সীমলোবধি, কম্টয়ক্য়ত্র গরেনী ববষম্ জবিলোট ব্লোিলোি রজদ ও 
বললো েয় কম্টয়ক্য়ত্র বন্ধু ভলোবলোিন্ন িজিয়বশ বিলোয় েলোকয়ব জকন্তু বলোস্বিলো 
জভন্ন।

    এই জবয়শষ সংখ্লোয় গলখক অগজনি গললোক এবং িলোয়দি িজিবলোয়িি 
কেলো বয়লয়ছ রলোিলো ক্ুদ্র গসবলো জনয়য় জবজভন্ন গনলোংিলো ব্লোিলোয়ি িজড়য়য় রলোয়ছে। 
গলখক এখলোয়ন মূলি িনগয়নি িছ্ জনয়য় বয়লয়ছ িনগয়নি িছ্ 
জনভ্টি কয়ি িয়ন্যি সেিলভ্িলোি উিয়ি। িনগয়নি িন্য সেলোয়িলো 
বলোড়লোয়নলো েয়লও িলোয়দিয়ক মলোয়ক্টয়টি উিি জনভ্টি কিয়ি েয়। গখলোললো 
বলোিলোয়ি (ওয়িন মলোয়ক্টট) সিকলোয়িি গকলোন েস্য়ক্ি েলোয়কনলো সব িয়ন্যি 
দলোম মলোয়ক্টট জনয়িই জনধ্টলোিন কয়ি রেজময়কি গবিন বলো খিয়িি উিি, গস-
গক্য়ত্র গদখলো রলোয় রেজময়কি গবিন বলোড়য়ল মলোয়ক্টয়ট িয়ন্যি দলোম গবয়ড় রলোয়, 
রলোি িন্য সমসলোমজয়ক জবয়বে জনম্ন আয়য়ি গললোয়কি িীবনরলোত্রলো কজঠন েয়য় 
িয়ড়।

    রিমবজদ্র্ধি িজিির্টলোি প্য়য়লোিন িূিন কিলোি লয়ক্্ অজভবলোসী গৃেকম্টীি 
সংখ্লো জদন জদন বলোড়য়ছ জবয়শষ কয়ি উন্নি শেিগুয়ললোয়ি, আমলোয়দিয়ক  
"গ্লোবলোল গকয়লোি গিইন"-এি প্ভলোব বুঝয়ি েয়ব জবয়শষ কয়ি রলোিলো এি 
অংশ নলো জকন্তু সমলোয়ি বলোস কয়ি গ্লোবলোল গকয়লোি গিইন েয়ছে সলোিলো িৃজেবীি 
মলোনুয়ষি ময়ধ্ সংয়রলোগ স্লোিন কিলো রলোিলো িজিির্টলো প্দলোয়নি কলোয়ি 
জনয়য়লোজিি। জনম্ন আয়য়ি িজিবলোিগুয়ললোয়ি এমন একজট গপ্ক্লোিট লক্্ 
কিলো রলোয় গরখলোয়ন সলোমলোজিক সম্প্রসলোিণ সয়ওবেও অজভবলোসী গৃে কম্টীয়দি 
প্য়য়লোিনগুয়ললো সব সময় অপেষ্ ও উয়িজক্ি িয়য় রলোয়। এমিলোবস্লোয় 
িলোকুজি অেবলো িজিির্টলোি কলোি গকলোনটলোই িলোিলো সজঠকভলোয়ব কিয়ি িলোয়ি নলো। 
নীজি জনধ্টলোিক এবং গয়বষকিলো জবষয়জটয়ক অবয়েললো কয়ি গর উচ্চ আয়য়ি 
িজিবলোিগুয়ললোয়ি জকছু গৃেকম্টী িয়য়য়ছ রলোিলো িজিির্টলোি িলোশলোিলোজশ বলোছেলো-
গদি িলোঠ্রিম বজেভূ্টি কলোর্টরিয়মি িন্য আনলো গনওয়লো কয়ি রলোি িল স্বরূি 
বলোচ্চলোয়দি ময়ধ্ গভদলোয়ভদ বিজি েয়।

    এক িন নলোিী গয়বষক জেয়সয়ব আমলোয়দি সব সময় গিটিলো কিয়ি েয়ব 
জকভলোয়ব গরেনী ববষম্ দূি কিলো রলোয় আমলোয়দি অয়নয়কি কলোয়ছ এই জবষয়জট 
এখনও অগ্রলোজধকলোি িলোয় জন। নীজিমলোললো প্নয়য়নি সময় নলোিীয়ক অগ্রলোজধ-
কলোি জদয়ি েয়ব। গৃেকম্টী অজভবলোসন জনিসয়নি িন্য নলোিী রয়ি গর রেম 
গদয় িলো অনলোদয়ি িয়য় রলোয়। একটু গভীি ভলোয়ব জিন্লো কিয়ল িলোওয়লো রলোয় 
জক জক রেম বলোজড়ি ময়ধ্ সমজে্টি েয়ি িলোয়ি, কম্টস্য়ল নীজিমলোললো প্নয়য়নি 
সময় কম মিুিী এবং কলোয়িি িজিয়বশ একয়এ আয়ললোিনলো কিয়ি েয়ব 
এবং িনসলোধলোিয়ণি িন্য নীজিমলোললো প্নয়য়নি সময় রয়িলোয়লো কলোয়িি 
প্ভলোব জবভীন্ন গগলোষ্ি কল্লোণ এমন জক "গ্লোবলোল গকয়লোি গিইন" প্ভলোব 
জবস্লোি সবেয়ন্ধ ভলোবয়ি েয়ব। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
ইউইয়য়ন জিও <yyteo@ntu.edu.sg>

mailto:yyteo%40ntu.edu.sg?subject=
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> িলোিলোয়ন অজভবলোসী গসবলো
   কম্টীয়দি জনয়য়লোগ ও প্জশক্ণ

গি-জিয়লো ল্লোন, িলোইওয়লোন িলোিীয় জববেজবদ্লোলয়, িলোইওয়লোন, এবং আইএসএ-এি অজভগময়নি সমলোিজবজ্লোন (আিজস ৩১) শীষ্টক গয়বষণলো 
িষ্টয়দি সদস্

রখন িূব্ট এজশয়লোি গদশগুয়ললো দজক্ণ এজশয়লো গেয়ক ব্লোিক 
সংখ্ক অজভবলোসী গৃেকম্টী অেবলো জশশু িজিির্টলোকলোিী জনয়য়লোগ 
জদজছেয়ললো, িলোিলোন িখনও খুব সলোম্প্রজিক সময় ির্টন্ িলোয়দি 
িন্য বিলোি উম্মুক্ত কিয়ি ইিস্ি কিজছয়ললো। ২০১৪ সলোয়ল, প্-

ধলোনম্রিী জশনয়িলো আয়ব নিুন একটলো প্স্লোবনলো আয়নন গরখলোয়ন বজেিলোগি 
গৃেকম্টী জনয়য়লোয়গি অনুদলোন গদয়লো েয়। রলোি মলোধ্য়ম রেম গক্য়ত্র মজেললোয়দি 
অংশগ্রেণ বলোড়লোয়নলো সম্ভব, িয়ব এটলো শুধুমলোত্র ছয়জট গময়ট্লোিজলটলোন শেয়িি 
িন্যই প্য়রলোি্। এই রেজময়কিলো েয়ি গসই  আবলোজসক এললোকলোয় েলোকয়ব নলো 
গরসব বলোজড়য়ি িলোিলো কলোি কিয়ব; বিং িলোয়দি গক গকলোন গসবলো প্জিষ্লোয়নি 
মলোধ্য়ম জনয়য়লোগ গদয়লো গরয়ি িলোয়ি রলোি মলোধ্য়ম িলোয়দিয়ক সব্টলোক্জণক 

গসবলো রেজমকয়দি প্জশক্ণ আয়য়লোিন। জিত্র গ্রেয়ণ 
ওয়লোল্ড্ট ব্লোংক, জসজস জবওয়লোই-এনজস-এনজড ২.০। 

ি্বিলোবধলোয়ন িলোখলো েয়ব। সম্ভলোবনলোময় কম্টীয়দিয়ক  অন্িিয়ক্ ৪০০ রণ্টলো 
প্জশক্ণ জনয়ি েয়ব গরখলোয়ন িলোিলোজনি, গৃেস্জলি কলোি, সলোংস্কৃজিক িীজি 
গিওয়লোি এমনজক িলোিলোজনি জনয়য়ম অজভবলোদন কিলোটলো ির্টন্ জশখয়ি 
েয়ব। দ্ িলোিলোন টলোইমস (িলোনুয়লোিী ১, ২০১৭) এ একিন সিকলোিী কম্ট-
কি্টলো বয়লনঃ "এটলো একদম িলোিলোজনি েয়ঙই িলোয়দিয়ক কলোি কিয়ি েয়ব। 
আমিলো িলোজনি গ্লোয়িি মি িলোয়দিয়ক রলোিলোই নলো কয়ি জনয়য়লোগ জদয়ি িলোজি 
নলো, গরমনটলো েংকং এ েয়য়য়ছ।"

    ২০০৮ সলোয়ল ইয়্লোয়নজশয়লো, জিজলিলোইন ও জভয়য়িনলোয়মি সলোয়ে সলোক্-
জিি অে্টননজিক অংশীদলোিী িুজক্ত (ইজি-এি) জভজতিয়ি িলোিলোন জনবন্ধনকলোিী 

>>

http://www.flickr.com/photos/worldbank/9579101694/in/photolist-fAtpcL-dcDsoF-nV8DoQ-BUJncU-F6vPB5-4Lycz3-Z3ErQY-DaXcas-X5H1Yo-891CCY-f7WTk9-W8kKBx-prsRQh-drdAk5-9v6P5K-dk9mRc-f7GGnR-f7GE2V-qpi8Zg-a9naPs-f7WQJd-4jRbvL-VxbrE7-8j2VER-a9jnKR-f7GHKR-f7GEXF-d8iq5d-f7GGC6-a9nahS-a9ncjb-nT92hX-CZgsnV-kkBuXs-fBKCjQ-fAe5K4-r4v25h-23r35g3-bedH6i-oLZ1wi-64qUCr-CnWsrj-6AoV4P-5X5DXF-4jRbyE-nT7kfB-aoBxUw-4oeptU-9j4DXK-fAtp27
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গসজবকলো (কলোংসী) এবং সনদধলোিী রত্নকম্টী (কলোইয়গলো িুকুজশ) প্লোে্টী 
অজভবলোসী গৃেকম্টীয়দি উিজস্জিি অগ্রলোজধকলোি িলোয়। একই রুজক্তয়ি, এই 
ইজিএ গসবলোদলোনকলোিী কম্টীিলো গকলোন ব্জক্তগি বলোজড়য়ি কলোি কিলোি অনুমজি 
িলোয়নলো। িলোিলো শুধুমলোত্র জিজকৎসলোলয় অেবলো বৃধি ও প্জিবন্ধীয়দি সেয়রলোজগ-
িলোি কলোয়ি জনয়য়লোজিি গসবলোলয়গুয়ললোয়িই িলোকিী কিয়ি িলোিি। 
 
    িলোিলোয়ন অজভবলোসী রত্নকম্টীয়দি জনয়য়লোগ ব্বস্লো গয়বষকয়দি িন্য 
গয়বষণলোি বিলোি উয়ম্মলোিন কয়িয়ছ, গরখলোয়ন গয়বষকিলো, িলোিলোয়নি সমলোিব্-
বস্লো "আদজশ্টক অজভবলোসী রত্নকম্টী" বিিী কিয়ি সলোংস্কৃজিক ঐজিহ ও 
প্লোজিষ্লোজনক মূল্য়বলোয়ধি  সলোয়ে কীভলোয়ব  সময়ঝলোিলো কিয়ছ গস জবষয়জট 
জবয়বিনলো কয়ি গদখয়ি িলোয়ি। সিকলোি প্জিজট মুহুয়ি্ট ইজিএ প্লোে্টীয়দি 
িজিজিজি গেয়ক শুরু কয়ি অি্ন্ সিক্টিলোি সলোয়ে িদয়ক্ি গ্রেণ কয়িয়ছ, 
রলোি ময়ধ্ গকলোটলো িধিজিি জনয়্রিণ, িলো্রিজভজতিক জনয়য়লোগ এবং ব্লোিক প্জশ-
ক্য়ণি জবধলোন রয়েটি গুরুত্ব ও মূল্ বেন কয়ি। রজদও ইজিএ প্লোে্টীিলো 
নলোজস্টং প্জশক্ণপ্লোপ্ত, িলোিিিও িলোয়দি গক িলোিলোন আন্ি্টলোজিক কল্লোণ-
গসবলো সংস্লো (গিআইজসডলোজব্উইএলএস) বিলোিলো িজিিলোজলি প্জশজক্ণ গকলোয়স্ট 
অংশগ্রেণ কিয়ি েয়, িলোিিয়ি িলোিলো রত্নয়ক্রি অেবলো েলোসিলোিলোয়ল গসবলো 
দলোয়নি অনুমজি িলোয়। ধলোিণলো কিলো েয়, জনবন্ধনকলোিী গসবলোকম্টী জকংবলো সন-
দপ্লোপ্ত েয়ি গগয়ল িলোয়দি গক িলোিীয় ির্টলোয়য় অনুজষ্ি িিীক্লোয়িও অংশ 
জনয়ি েয়। িলো্রিীয়ভলোয়ব অনুজষ্ি এই িিীক্লোয় রলোিলো উতিীণ্ট েয় িলোিলোই গশষ 
ির্টন্ নবলোয়নয়রলোগ্ জভসলো এবং িলোিলোয়ন স্লোয়ী বসবলোয়সি অনুয়মলোদন িলোয়। 
প্জশক্য়ণি জবষয়লোবলী সব ধিয়ণি িলোজিগি ববজিত্রিলো এবং অজভবলোসীয়দি 
অয়িনলো সংস্কৃজিি ময়ধ্ গসিুবন্ধন বিিী কয়ি। গবয়লোিলো সুইয়িক িলোিলোজনি 
গসবলোলয় গুয়ললোয়ক "সংস্কৃজিক বনকয়ট্ি" বলোিলোবিণ বয়ল অজভজেি কয়িন।

    প্জশক্ণ িলোঠ্সূজিি লক্্ েল িলোজিগি জভন্নিলোি মলোয়ঝ গসিুবন্ধন বিিী 
এবং অজভবলোসীয়দি ববসলোদৃশ্যয়ক িজিজমি কিলো। িলোিলোয়নি নলোজস্টং গেলোমগু-
গললোয়ক জবটলোসুইয়টক "সলোংস্কৃজিক বনকয়ট্ি" িজিয়বশ বয়ল ময়ন কয়িয়ছন 
গরখলোয়ন প্বীণ বলোজস্লোগণ সলোমলোজিক জবজছেন্নিলো সয়্বিও আিলোমদলোয়ক বলো 
সুখকি অনুভূজি িলোয়, একলোিয়ণ িলোিলোয়নি ঐজিহসমূয়েি প্জিকৃজি 
অিীয়িি অি্লোবশ্যকীয় জিত্র িুয়ল ধয়ি। িলোিলোয়নি ি্বিলোবধলোন সংস্কৃজিি 
সলোয়ে সুি জমজলয়য় অজভবলোসী রেজমকয়দি কলোয়ছ িলোিপেজিক জমেজ্রিয়লোি 
জনয়ম এবং এি িি্টলো দলোজব কিলো েয়। এজট প্বীণয়দি সলোংস্কৃজিক বনকট্ ও 
ব্জক্তগি মর্টলোদলোয়ক অনুভব কিয়ি সলোেলোর্ কয়ি, গকননলো িলোিলো আত্মীয়-
িলোি বলো িলোজিগি বন্ধন ছলোড়লোই কম্টীয়দি কলোয়ছ গেয়ক গসবলো গ্রেণ কয়ি। 

    িলোঠ্সূজিি একজট বৃেৎ অংয়শ িলোিলোয়নি ভলোষলোজশক্ণ কম্টসূজি অন্্টভূক্ত 
কিলো েয়, িয়ব শুধুমলোত্র প্লোেজমক জকছু শব্দ িলোজলকলো নয়, বিং এই ভলোষলোয় 
গলখলো ও িড়লোি িন্য উন্নি দক্িলো অি্টন কিয়ি েয় (৩৯১ রণ্টলো রলোওয়লোি 
িূয়ব্ট, ৬৭৫ র্টলো িলোিলোয়ন জগয়য় প্জশক্ণ)। সবয়িয়য় গবজশ কজঠন লক্্ েল 
িলোইজনি অক্ি (কলোজঞ্) গশখলো। কলোিণ, িলোিলোয়নি জবয়শষজ্ ডলোক্তলোিগণ 
নজেিয়ত্র কলোজঞ্ ব্বেলোি কিয়ি গবজশ িছ্ কয়ি। িলোিলোজন ভলোষলোয় দক্িলো 
শুধু গরলোগলোয়রলোগ ও প্মলোণিত্র প্দ্টশয়ণি িন্যই গর প্য়য়লোিন িলো নয়, বিং 
রেলোে্ট িলোিলোজন ভলোষলো বলয়ি িলোিলো শুশ্রুষলোকলোিীয়দি সলোেলোর্ কয়ি প্বীণয়দি 
সম্মলোন গদখলোয়ি।

    এই িলোঠ্রিমজট সলোংস্কৃজিক অনুশীলন জেয়সয়ব ি্বিলোবধলোয়নি দৃজটিভজগিয়ক 
দৃজটিয়গলোিি কয়ি এবং ইজিএ প্লোে্টীয়দিয়ক "িলোিলোয়নি ি্বিলোবধলোন রেম"-এি 
সলোংস্কৃজিক জদক জশখয়ি সলোেলোর্ কয়ি। িলোিলোয়নি "িজিছেন্নিলো" সলোংস্কৃজিক 
জদক জনয়দ্টশনলো িলোয়দি এজট বুঝয়ি সলোেলোর্ কয়ি, পেঞ্ স্লোয়নি িজিবয়ি্ট 

গকন টয়ব স্লোন কিলো েয়, গরজট িলোিলোয়নি প্বীণয়দি কলোয়ছ গুণগি গসবলোি 
একজট অংশ জেয়সয়ব জবয়বজিি। িলোিলোয়ন এখন ডলোয়লোিলোি প্স্তুিকলোিয়কিলো 
জশশুয়দি ডলোয়লোিলোয়িি গিয়য় বয়স্কয়দি ডলোয়লোিলোি গবজশ বিিী ও জবজরি কয়ি। 
প্জশক্ণ কম্টসূিীয়ি ইজিএ প্লোে্টীগণ ডলোয়লোিলোি িজিবি্টয়নি সজঠক িধিজি 
গশয়খ গরখলোয়ন জবজভন্ন সময়সূিী ও প্য়য়লোিনলোনুরলোয়ী ডলোয়লোিলোি িজিবি্টয়নি 
প্জরিয়লোয়ক জবজভন্ন িং বিলোিলো জনয়দ্টশ কিলো েলোয়ক। িলোিলোনী প্বীণয়দি দৃজটিভ-
জগি অনুরলোয়ী বয়স্ক ডলোয়লোিলোিয়ক সম্মলোন ও মর্টলোদলোি গিলোয়খ গদখলোি প্জশক্ণও 
িলোয়দি গদয়লো েয়।

    এই িলোঠ্রিয়ম িলোিলোয়নি সমলোি ও সংস্কৃজি অধ্য়নও অন্্টভূক্ত কিলো 
েয়। ইজিএ প্লোে্টীগণয়ক িলোিলোয়নি গভলোিয়নি িীজিনীজিও গশখলোয়নলো েয়, 
গরমন- খলোওয়লোি সময় এই শব্দ বললো "ইিলোদলোজকমলোস" ("আজম কৃিজ্ জিয়তি 
গ্রেণ কিজছ")। িলোিলো িলোিলোয়নি জবয়শষ জবয়শষ খলোবলোয়িি সুগয়ন্ধি সমলোদি 
কিয়িও গশয়খ, গরমন- ইউিুয়লো্ ওয়লোসলোজব। এয়দি এও গশখলোয়নলো েয়, 
জকভলোয়ব প্িজলি গবশভূষলোি সন্লোন গদখলোয়ি েয়, গরমন- জকয়মলোয়নলো িজিধলো-
গনি সজঠক িন্থলো (ডলোন জদক গটয়ন বলোম জদয়ক গুয়ি গদয়লো) গশখলোয়নলো েয় 
এবং সলোংস্কৃজিক অয়ে্ট লজিলো সজঠক িন্থলোয় গিলোশলোক িজিধলোয়নি উিি জনভ্টি 
কয়ি। জকছু ইজিএ কম্টী রলোয়দি আজম সলোক্লোিকলোি জনয়য়জছললোম, িলোয়দি 
জনয়দ্টশনলো গদওয়লো েয়য়জছল "খুব গুরুত্ব সেকলোয়ি" জকন্তু অয়নয়কই এজটয়ক 
"সম্ূণ্ট জনিে্টক" বয়ল পেটিভলোয়ব সমলোয়ললোিনলো কয়িয়ছ (গকউই নলোজস্টং 
গেলোয়ম জকয়মলোয়নলো িজিধলোন কয়িজন)। অজভবলোসী রেজমকয়দি প্জশক্ণ 
িলোিলোয়নি প্েলোনুরলোয়ী েয়, গরখলোয়ন এসব সংস্কৃজিি ব্বেলোজিক প্য়য়লোয়গি 
গিয়য় প্িীকী অে্ট গবজশ। এজট শুধু প্বীণ প্েিীয়দি িন্য সংস্কৃজিি বনক-
ট্ই বৃজধি কয়িনলো, বিং গমলোটলোমুজটভলোয়ব িলোিলোয়নি সমলোিয়কও িুয়ল ধয়ি।

    এই প্জশক্ণ কম্টসূজিি মলোয়ঝ আিও িয়য়য়ছ িলোিলোজনি সেকম্টীয়দি 
সলোয়ে আদলোন-প্দলোন ও িলোিপেজিক জমেজ্রিয়লোি প্জশক্ণ। ইজিএ প্লোে্টীয়দ-
িয়ক িলোিলোয়নি েলোসিলোিলোয়লি কলোয়িি জশক্লোদীক্লো বলো ি্বিলোবধলোয়নি সু-
গরলোগ-সুজবধলো সম্য়ক্ট জনয়দ্টশনলো গদওয়লো েয়, গরখলোয়ন কম্টর্টলো অজি দীর্ট 
এবং কম্টয়ক্য়ত্র উঁিুজনিু িদমর্টলোদলোি উিজস্জি সুপেটি। গিশলোগি ি্বিলোবধলো-
গনি কলোি জনজচিি কিলোি িন্য কম্টিলোিীয়দি অবশ্যই প্জমি কলোর্টপ্ণলোলী 
অনুসিণ কিয়ি েয়ব এবং জবশদভলোয়ব দজললিত্র প্দশ্টন কিয়ি েয়ব। 
এই ইজিএ অজভবলোসীগয়ণি গিশলোগি প্শংসলোিত্র ললোয়ভি সম্ভলোবনলো িয়য়য়ছ, 
জকন্তু িলোিলো গর মর্টলোদলো অি্টন কয়ি িলো দক্ ভলোষলোগি জ্লোয়নি অভলোয়ব খুবই 
জনম্ন। এমনজক, গমলোয়টি উিি, রলোিলো ললোইয়সন্সপ্লোপ্ত েয়, িলোিলোও বলোজড় জিয়ি 
আসলোি জসধিলোন্ গ্রেণ কয়ি, কলোিণ িলোিলোয়নি সলোমলোজিক ও সলোংষ্ৃজিক 
িজিয়বয়শ িলোিলো জনয়িয়দিয়ক জবজছেন্ন ও বজেিলোগয়িি মি ময়ন কয়ি।

    িলোিলোয়নি ইজিএ কম্টসূজি অজভবলোসী ি্বিলোবধকয়দি "জভন্ন গিশলোদলোি" 
বয়ল ময়ন কয়ি এবং গস অনুরলোয়ী আিিণ কয়ি। িূব্ট এজশয়লোি অন্যলোন্য িলো্রি 
রলোিলো অজিজে রেজমক গ্রেণ কয়ি িলোয়দি িুলনলোয়, এই প্জশক্ণ কম্টসূজি 
অজভবলোসীয়দি িন্য অজধক অজধকলোি ও সুজবধলো প্দলোন কয়ি। রজদও 
গিশলোগি সনদিত্র প্দলোয়নি িিীক্লোয় িলোিলো উতিীণ্ট েয়ল স্লোয়ীভলোয়ব বসবলো-
গসি সুয়রলোগ িলোয়, জকন্তু স্লোনীয় সংস্কৃজি ও ভলোষলোি দক্িলো মূল্লোয়ণ িধিজি 
এয়িলো গবজশ মলোত্রলোজিজিক্ত গর, খুব কম সংখ্কই এই মর্টলোদলো ললোভ কিয়ি 
সক্ম েয়। িয়ল, এই গিশলোদলোজিত্ব সলোমলোজিক গজিশীলিলোি িন্য জববেলোস-
গরলোগ্ িে প্স্তুি কয়ি নলো, বিং প্বলোসী বি্টয়নি কলোিয়ণ িজিণি েয়।
  

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ
গি-জিয়লো ল্লোন <pclan@ntu.edu.tw>

mailto:pclan%40ntu.edu.tw?subject=
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> মিুজি রেম জেয়সয়ব 

শজম্টললো রুদ্রিলো, গটর্লোস-অজস্টন জববেজবদ্লোলয়, ইউএসএ

িলোজিগি শুধিিলো, িুরুষিলোজ্রিক বংশ ধলোিলো ও মলোিৃয়ত্বি 
একজনষ্িলোি ধলোিণলোয় অজিিজঞ্ি েয়য়, গভ্টলোবস্লো ও 
িন্দলোন কখয়নলোই স্বলোভলোজবক অবস্লোি রটনলোয় েলোয়ক নলো, 
জকন্তু িীরি ভলোয়ব সলোংস্কৃজিক ভলোয়ব মধ্স্িলোকৃি, বলজগিক 

রটনলোবজল রয়ট রলো উিেলোি গদওয়লোি সলোমলোজিক প্েলো এবং িজিবলোি ও 
সম্প্রদলোয় গকজ্রিক জবজনময় প্েলোি ওিি গিলোি গদয়। মলোয়য়য়দি কিলো িলো-
জিবলোজিক প্িনন কম্টকলোণ্ডগুয়ললো উৎসগ্টকৃি গসবলো, স্বলোে্টেীন ভলোলবলোসলো 
আি মলোিৃত্ব িিলোয়ণ আত্মদলোন জেয়সয়ব অনুপ্লোজণি। কলোিণ, অজভয়ক্ি 
অবস্লো েলোকলোয় প্িনন রেয়মি এই বলজগিক গঠন িলোজিবলোজিক কম্টকলোয়ণ্ড 
কলোি কয়ি রলো অলঙ্ঘনীয় জেয়সয়ব প্িজলি। গভ্টধলোিণ ও িন্দলোনয়ক 
জনজষধি সম্জতি জবজনময়য়ি দলোগ গেয়ক আললোদলো িলোখলো েয় রলো গলনয়দন 
িজনি, িলোিপেজিক সম্য়ক্টি বিলোিলো আবধি বলোিলোি ব্বস্লোি িূড়লোন্ ির্টলোয়য় 
িলমলোন েলোয়ক। রখন নলোিীিলো মিুিীি জবজনময়য় গভ্টবিী েয়য় সন্লোন িন্ 
গদয়, িখন জক েয়? গভ্টলোবস্লো ও িন্দলোন জক ধিয়নি মিুিী জভজতিক 
রেম?

   এই প্শ্ন উত্লোজিি েয় বলোজণজি্ক প্জিজনজধয়ত্বি গক্য়ত্র গরখলোয়ন একিন 
প্জিজনজধমলো টলোকলোি জবজনময়য় গকলোন অজভয়প্ি দম্জি বলো একক জিিলোমলো-
িলোি িন্য সন্লোন িন্ গদয়।  প্জিজনজধ মলোয়য়ি িলোি গয়ভ্টি ভ্রূয়ণি সলোয়ে 
গকলোয়নলো জিনগি সম্ক্ট গনই, রলো আইনগি ভলোয়ব অজভয়প্ি বলোবলো মলোয়য়ি 
সলোয়েই সম্জক্টি। এই ভ্রূণগুয়ললো একজট ব্লোিক বলোিলোি ব্বস্লো গেয়ক 

উৎিজতি েয় রলো গরৌন গকলোষ ব্লোংক অেবলো অন্য গকলোয়নলো মলোনব গভ্ট বলো বীর্ট 
রিয়য়ি সলোয়ে সম্জক্টি। রজদও জবজভন্ন সলোমলোজিক জবষয় এখলোয়ন অপেটি 
গর, আসয়ল জকয়সি িজিবি্টন রটয়ছ, জশপে মলোয়নি উন্নয়য়ন গর টলোকলো 
প্জিজনজধ মলোয়ক গদওয়লো েয়ছে, িলো জশশুি িন্য নয় বিং ঐ জশশু িন্ 
দলোয়নি উয়দ্য়শ্য জনয়ষক গেয়ক িন্দলোন ির্টন্ সময়য় গভ্টধলোিয়ণি 
জবজনময়য়। 

    গরয়েিু আজম প্জিজনজধয়ত্বি ওিি আমলোি গয়বষণলো গেয়ক িলোনয়ি 
িলোিললোম, অজধকলোংশ মলোনুয়ষি মি ভলোিিীয় কম্টিীবী গরেণীি প্জিজনজধ 
মলোয়য়িলো এবং উচ্চ-মধ্জবতি গরেণীি অজভয়প্ি জিিলো মলোিলো রলোয়দি সলোয়ে 
আজম সলোক্লোৎ কয়িজছললোম, আয়গ িলোিলো গভ্টধলোিয়ণি জবজনময়য় টলোকলো জনি 
নলো। এই ব্জক্তয়দি সলোমলোন্য সম্দ আয়ছ রলো জদয়য় িলোিলো জকভলোয়ব বিজবক 
প্িনন গসবলোি বলোিলোিিলোিকিণ কিয়ব িলো জনয়য় ভলোয়ব। িয়ল িলোিলো 
জবজনময় সম্য়ক্ট িূব্ট িুরুষ গেয়ক িলোওয়লো জবজভন্ন ধলোিণলোি ওিি জনভ্টি 
কয়ি। প্জিজনজধত্ব একজট উিেলোি অেবলো িন্য জবজনময়। উিেলোি সলোমগ্রী 
িণ্ শব্দগুয়ললো বস্তুগি গক্য়ত্র ব্বেলোি কিলো েয় রলো সলোমলোজিক িজিম্ডয়ল 
জবিলোি কয়ি জকন্তু জকভলোয়ব জবিলোি কয়ি গসটলো একটলো গুরুত্বিূণ্ট প্শ্ন।  
উিেলোি ও িয়ণ্ি ওিি গলখলোয়লজখ অয়নক গবজশ। জকন্তু এটলো বলয়ি 
গগয়ল উিেলোি জবজনময় ব্জক্তি ময়ধ্ অেবলো ব্জক্তি সমজটিি ময়ধ্ িলমলোন 
সলোমলোজিক সম্ক্ট জনধ্টলোিণ কয়ি। উিেলোি জবজনময় সলোম্ জভজতিক নয় জকন্তু 
বয়স, জলগি, অক্মিলো, গরৌনিলো, ধম্ট, িলোি ও বয়ণ্টি বিলোিলো জনজম্টি 

>>

গভ্টধলোিণ ও সন্লোন িন্দলোন একজট আন্ি্টলোজিক মলোয়নি 
ব্বসলোয় িজিনি েয়য়য়ছ।

গভ্টধলোিণ ও সন্লোন িন্দলোন
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সলোমলোজিক গরেণী ববষয়ম্ি ওিি জভজতি কয়ি অসলোম্ বিলোিলো জিজনিি। অন্য
জদয়ক িণ্ জবজনময় ক্ণস্লোয়ীয়দি বিলোিলো প্কলোিলোন্জিি। টলোকলোি জবজনময়য় 
গভলোক্তলোিলো কম্টীয়দি কলোছ গেয়ক িণ্ িলোয় রলোিলো প্লোয় সব সময়ই িুঁজিবলোদ 
কলোঠলোয়মলোি িয়ল অসুজবধলো িনক অবস্লোয় েলোয়ক। এভলোয়ব উিেলোি ও িণ্ 
সলোমলোজিক সম্ক্টগুয়ললোয়ক প্জিিজলি কয়ি। এই উিেলোি অেবলো িণ্ 
অে্টনীজি ব্লোজক্তি ইছেলোনুরলোয়ী সীমলোবধি, গর ব্লোিকভলোয়ব সংগজঠি এবং 
এি জবিিীয়ি উিেলোি ও দ্রব্ জবজনময় বিলোিলো অজধজষ্ি।

    প্জিয়রলোজগিলোমূলক িজিয়বয়শি ময়ধ্ গভ্টধলোিণ ও জশশুি িন্ েল 
একজট উিেলোি বলো িণ্, গরখলোয়ন অজভয়প্ি বলোবলো মলো এবং প্জিজনজধ 
মলোয়য়িলো িলোয়দি জনয়িয়দি সম্ক্ট জনধ্টলোিণ কয়ি গনয় রলো আমলোি গয়বষণলো 
গদখলোয়নলো েয়য়য়ছ। প্জিজনজধ মলোয়য়িলো রজদও রনভলোয়ব িলোয়দি গিটিলোয়ক 
ব্লোখ্লো কিয়লন রলো গভ্টলোবস্লোি প্জিজনজধত্ব বুঝলোয় এবং িলোিলো আিও গবজশ 
মিুিী িলোওয়লোি গিটিলো কয়ি, িলোিলো আশলো কয়ি বলোজণজি্ক প্জিজনজধত্ব বিলোিলো 
েয়ি উিেলোি জবজনময়য়ি নীজিয়ক জনয়্রিণ কিলো রলোয়ব। িলোিলো িলোয়ন গর, 
কয়য়ক মলোয়সি ময়ধ্ই িলোয়দি প্জিজনজধয়ত্বি মলোধ্য়ম কিলো আয় গশষ েয়য় 
রলোয়ব, এবং িলোয়দি বস্তুগি রেম জেয়সয়ব গদখলোয়নলোি জকছুই েলোয়ক নলো।  এি 
িজিবয়ি্ট িলোিলো উচ্চ মধ্জবতি গরেণীি বলোবলো মলোয়য়য়দি সলোয়ে সলোমলোজিক 
সম্ক্ট িলমলোন িলোখয়ি িলোয় কলোিণ িলোিলো েয়ি এই গরলোগলোয়রলোয়গি মলোধ্য়ম 
ক্ুদ্র ঋণ, িলোকজিি সুিলোজিশ এবং অন্যলোন্য সলোমলোজিক জিজনস গিয়ি িলোয়ি 
রলো েয়ি অে্টননজিক িুঁজিয়ি ও রূিলোন্জিি েয়ি িলোয়ি। রলোই গেলোক অজভ-
গপ্ি বলোবলো মলোয়য়িলো বি্ে্টেীন; জনগ্টমনশীল দলোজবি উিেলোি গদওয়লোি িীজি 
ব্বেলোি কিলো সয়্বিও প্জিজনজধ মলোয়ক গদওয়লোি মি ঐ সন্লোয়নি সমিুল্ 
গকলোয়নলো টলোকলো িয়সলো েয়ি িলোয়ি নলো। িলোিলো িুঁজিবলোদী সমলোয়িি গভলোক্তলোি 
মি আিিণ কয়ি। কম্টিীবী গরেণীি সলোয়ে সম্ক্ট িলোখলোি গকলোয়নলো ইছেলো 
িলোয়দি গনই। িৃিীয় জবয়বেি নলোিীিলো সলোধলোিণি একবলোি  স্লোনলোন্জিি েয়য় 
গগয়ল িলোিলো সম্ক্ট জছন্ন কয়ি। িলোয়দি িুজক্ত অনুরলোয়ী িলোিলো ভলোল এবং 
িক্িলোিেীন অংশীদলোি কলোিণ িলোিলো সম্ূণ্ট িজিয়শলোধ কয়ি গিলয়ছ এবং 
আইনগি ভলোয়ব-এি গিয়য়ও গবজশ জকছু জদয়ি বলোধ্ নয়। রজদও প্জিজন-
জধ সংস্লোগুয়ললোি বন্ধ্লোত্ব জিজকৎসক এবং অজভয়প্ি বলোবলো মলো সিলোসজি 
ওিকম কেলো বয়ল নলো,  প্জিজনজধ মলোয়য়য়দি প্জি িলোয়দি আত্মসম্ক্ট 
এমন গর, িলোিলো প্জিজনজধত্বয়ক মিুিী রেম জেয়সয়ব গদয়খ।  সমলোিজবজ্লো-
নীিলোও "মলোিৃত্ব কম্টী" নলোয়ম একমি গিলোষণ কয়িন, এবং "গভ্টধলোিণ জশ-
পে"-গক িণ্লোয়ণকৃি প্িনন রেয়মি উদীয়মলোন জেয়সয়ব ব্লোখ্লো কয়িন।

    জকন্তু গভ্টধলোিণ ও জশশু িন্ দলোয়নি রেম রখন বলোিলোয়ি িজিণি েয়, 
িখন গকমন েয়?  প্েম দৃজটিয়িই প্জিজনজধত্বয়ক একজট অন্জন্টজেি রেম 
জেয়সয়ব গদখলো গরয়ি িলোয়ি রলো শলোিীজিক িলোজেদলো এবং গসবলো গ্রেয়ণি 
ইছেলোি প্জি প্বজি্টি েয়য় প্িনন ব্বস্লোিনলো, আন্ ব্লোজক্তক সম্ক্ট 
জনধ্টলোিণ বন্ধন এি সলোয়ে িজড়ি একজট িজিয়শলোজধি িলোকজি। অন্জন্টজেি 
রেম রজদও কম্টীয়দি সমস্ শিীয়িি সলোয়ে সম্জক্টি নয়, প্জিজনজধত্ব রেয়ম 
িলোই রয়ট েলোয়ক। গরৌন কয়ম্টি জনকটবি্টী েওয়লো ললোগয়ি িলোয়ি, জকন্তু 
উৎিলোদন ও গভ্টধলোিণ প্জরিয়লোি সিলোসজি কলোয়িি সলোয়ে রুক্ত েয় নলো রলো 
বলোজণজি্ক প্জিজনজধয়ত্বি বম্ট ভূজষি এবং রলো উধিৃি মূল্ সৃজটি কয়ি।  
বিজবক কলোিয়ণ শলোিীজিক প্জরিয়লো রুক্ত েয়, প্জিজনজধত্বয়ক আয়িলো সজঠক-
ভলোয়ব বলয়ি গগয়ল গিলোগ শর্লোগি রেম জেয়সয়ব জবয়বিনলো কিলো গরয়ি 
িলোয়ি, গরখলোয়ন নলোিীিলো ললোভ ও অি্টয়নি িন্য জিজকৎসক ও অন্যলোন্য 
গমজডয়কল জবয়শষজ্য়দিয়ক িলোয়দি গদয়ে বম্ট ভূজষি শলোিীজিক প্জরিয়লোি 
সুয়রলোগ জদয়ি িলোজি েলোয়ক।

    প্জিজনজধত্বয়ক শর্লোগি রেম জেয়সয়ব বুঝলো শুধু জকভলোয়ব গভ্টধলোিণ 
গেয়ক উবিৃতি টলোকলো উিলোি্টন কিলো েয় িলোই ব্লোখ্লো কয়ি নলো, এটলো আয়িলো 
বিজবক প্িনন রেয়মি ববধ কিয়ণি একজট িে বলো িয়ল গদয় রলো নলোিীিলো 
িলোয়দি উিলোি্টয়নি িন্য ব্বেলোি কয়ি। শলোিীজিক িণ্য়য়নি এই রিম 
গভীি প্জরিয়লো, গরমন প্জিজনজধত্ব, জনঃসয়্য়ে সলোমলোজিক জবকলোশয়ক 
জবকৃি কয়ি,  জকন্তু সলোধলোিণভলোয়ব বলোহি রখন নলোিীয়দি রেম িজিবলোিও 
সন্লোনয়দি ময়ধ্ ব্জক্তগি কলোয়িই সমূ্ণ্ট আটয়ক েলোয়ক, গসই অজধক 
করুণ সময়য়ি িন্য িলোয়দিয়ক দূয়ি গিয়লও িলোখলো রলোয় নলো।  প্জিজনজধত্বয়ক 
শর্লোগি রেম জেয়সয়ব স্বীকৃজি গদওয়লো মলোয়ন েল এই িেয়ক ববধিলো 
গদওয়লো রলো িীবয়নি িণ্লোয়নয়ক আয়িলো গবজশ গভীি কয়ি গিলোয়ল, এবং-
অন্যলোন্য ধিয়নি প্িনন কম্টীয়দি সলোয়ে রেজমক সংর ও গিলোট গরমন জশশু 
গসবলো কম্টী, প্লোেজমক স্কুল জশক্ক ও গসজবকলো ইি্লোজদ গঠয়নি িেয়কও 
উয়ন্লোিন কয়ি। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
শজম্টললো রুদ্রিলো <rudrappa@austin.utexas.edu>

mailto:rudrappa%40austin.utexas.edu?subject=
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গসবলোি সংকট

> গৃেকম্টীয়দি অজধকলোি
   জনয়য় গয়বষণলো সংর   

সলোবজিনলো মলোিয়িজতি, ক' গিলোস্কলোজি ইউজনভলোজস্টজট অি গভজনস, ইিলোজল এবং গেয়লন গশলোয়য়য়কন, অিনলোব্রুক জববেজবদ্লোলয়, িলোম্টলোজন ও 
আইএসএি অজভগময়নি সমলোিজবজ্লোন (আিজস ৩১) ও রেম আয়্লোলন (আিজস ৪৪) শীষ্টক গয়বষণলো িষ্টয়দি সদস্, সেয়রলোজগিলোয় 
গমজি গগলোল্ডজস্মে (গমজর্য়কলো), গসলোনলোল শম্টলো (ভলোিি), জলসলো-গমজি েলোয়য়মশি (িলোম্টলোজন), ভলোন্টলো জভয়য়িলোি (জিজলিলোইন), ও অর্লোনলো বলোললোয়শলোভলো 
(ইউয়রিন)

জি
সলোি্ট গনটওয়লোক্ট িি গডলোয়মজস্টক ওয়লোক্টলোস্ট িলোইটস (আিএন-
জডডজব্উআি) েল কম্টী গয়বষক এবং গৃেকম্টী সংগঠয়নি সদ-
স্য়দি গবিনজভজতিক গৃেস্লী কলোয়িি একজট জববেব্লোিী গন-
টওয়লোক্ট, রলো প্লোয় এক দশক ধয়ি জবদ্মলোন। 

> িটভূজম

    জলগি, অজভগমন এবং জববেলোয়য়নি বলোিলোয়ি জেসলোয়ব গি দশকগুজলয়ি 
সলোমলোজিক জবজ্লোন রিমবধ্টমলোন ময়নলোয়রলোগ আকষ্টণ কয়িয়ছ, আয়িলো জশক্লো-
জবদিলো গয়বষণলো প্কপে িজিিলোলনলো কিয়ছন গবিনজভজতিক গৃেকয়ম্টি 
জবষয়য়, প্লোয়শই গৃেকম্টী এবং িলোয়দি প্জিষ্লোয়নি সেয়রলোজগিলোি 
মলোধ্য়ম। এই গয়বষণলো প্য়িটিলোগুয়ললো খুব কমই একয়ত্র সংরুক্ত েলোয়ক।  
গসিন্য গয়বষকয়দি একজট মুখ্ দল ই্টলোিন্যলোশনলোল গস্টলোি িি গডভ-
লিয়ম্ট অ্লো্ড জডয়স্ট ওয়লোক্ট এবং গ্লোবলোল গলবলোি ইউজনভলোজস্টজট (জি-
এলইউ)-এি সয়গি সংরুক্ত গেয়ক, জবজভন্ন ইউয়িলোিীয় এবং আন্ি্টলোজিক 
জববেজবদ্লোলয়য়ি অন্যলোন্য গয়বষকয়দি সলোয়ে ২০০৯ সলোয়ল শুরু েয়য়জছল 
আিএন-জডডজব্উআি, ডজব্উআইইজিও, ই্টলোিন্যলোশনলোল গডলোয়মজস্টক 
ওয়লোক্টলোস্ট গিডলোয়িশন (আইজডডজব্উএি) এবং ডলোি গট্ড ইউজনয়ন 
এিএনজভ বনডয়িয়নলোয়টন-এি সমে্টয়ন। এই প্জিষ্লোিলো গগলোষ্ী গকবল 

গৃেস্লোজল কলোি গয়বষণলো কিলোি প্জিশ্রুজিি প্য়য়লোিন প্কলোশ কয়িজন, বিং 
গৃেকম্টীয়দি উভয় গয়বষণলো এবং িলোয়দি অজধকলোি জবষয়য় সমে্টন 
িলোনলোয়। 

    গর সকল ব্লোজক্তি গয়বষক ও কম্টী জেয়সয়ব ববিি িজিিয় আয়ছ, এই 
গনটওয়লোয়ক্টি প্জিষ্লোিলোিলো জবজভন্ন সময়য় গিয়নভলোয় জমজলি েয়য়য়ছন 
আইএলও কনয়ভনশন নবেি ১৮৯-এি আয়ললোিনলোয় রেজমকয়দি দলয়ক 
সমে্টন কিলোি ব্লোক গ্রলোউ্ড গয়বষণলোয়। িলোয়দি ময়ধ্ কয়য়কিন গয়বষ-
ণলোমূলক কলোয়িি উয়দ্য়শ্য আয়ললোিনলো জনিীক্ণ কয়িয়ছন। অন্যলোন্যিলো 
আইএলও-এি ময়ধ্ গেয়ক িলোয়দি দৃজটিয়কলোণ জদয়য় অবদলোন গিয়খয়ছন।  
জকন্তু এটলো শুধুমলোত্র গয়বষয়কি সমস্লো জছল নলো। জিএলইউ গ্রুয়ি, আমিলো 
আইজডডজব্উএি (িূয়ব্ট আইজডডজব্উএন) এি গৃেকম্টীয়দি সয়গি 
আয়ললোিনলো কয়িজছ এিকম গয়বষণলো জনয়য় এবং জকভলোয়ব গয়বষক ও সং-
রবধি গৃেকম্টীিলো একয়ত্র কলোি কিয়ি িলোয়ি। সংরবধি রেজমকয়দি ময়ধ্ 
গবজশি ভলোয়গিই গয়বষক ও গয়বষণলোি প্জি েিলোশলো জছল, গরয়েিু িলোয়দি 
দীর্ট সময় সলোয়িক্ সলোক্লোৎকলোি জদয়ি েয়য়জছল, গয়বষণলোি গকলোন িললোিল 
এবং িলোয়দি জনয়িয়দি গকলোন উিকলোি নলো গদয়খই, অয়নয়ক অজভয়রলোগ 
কয়িন গর জকছু গয়বষক িীবয়ন অসগিজিি স্বীকলোি েওয়লো গৃেকম্টীয়দি 
প্জি শুধুমলোত্র আগ্রেী জছয়লন। গসিন্য গৃেকম্টীিলো একই ববঠক গটজবয়ল 

>>

গভজনয়স গয়বষণলো সংয়রলোয়গি িন্য আয়ললোিনলো সভলো, 
ইিলোজল, িনু ২০১৭। 
জিত্র গ্রেয়ণ সলোবজিনলো মলোিয়িজতি ও গেয়লন গশলোয়য়য়কন। 

http://www.wiego.org/
http://www.idwfed.org/en
http://www.idwfed.org/en
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গসবলোি সংকট

জছয়লন রখন গনটওয়লোক্ট প্জিষ্লো কিলো েয় এবং নীজিসমূে আয়ললোজিি 
েয়। 
 
    এই জভজতিয়ি, আিএন-জডডজব্উআিজট আনুষ্লোজনকভলোয়ব গিয়নভলোয়ি 
িলোলু কিলো েয়য়জছল আইএলও'ি আন্ি্টলোজিক রেম সয়ম্মলয়ন িুন ২০১১ 
গি গরখলোয়ন আয়ললোজিি েয় এবং িলোস েয় কনয়ভনশন নং ১৮৯ "গৃেক-
ম্টীয়দি িন্য রয়েলোিরুক্ত কলোি"।  জস ১৮৯-এি আনুষ্লোজনক স্বীকৃজি 
প্িলোি এবং এি প্ভলোব গকমন িলো গদখলোই এই গনটওয়লোয়ক্টি প্ধলোন কলোি। 

> মূলনীজি

    আিএন-জডডজব্উআিজনম্নজলজখি নীজিি উিি জভজতি কয়ি গয়বষণলো 
িজিিলোলনলো কয়ি এবং িজিিলোলনলো কয়িঃ

· অে্টিূণ্ট, গুনগি গয়বষণলো িজিিলোলনলো কিলো গরন িলো গৃেকম্টীয়দি সংর-
বধি েলোকলোি প্য়য়লোিনীয়িলো িূিণ কিয়ি িলোয়ি। 

· আইজডডজব্উএি এবং অন্যলোন্যগৃেরেজমক সংগঠয়নি গয়বষক এবং প্-
জিজনজধয়দি ময়ধ্ জববেলোসী, গরলোগলোয়রলোগমূলক সম্ক্ট গয়ড় গিলোললোি

· গয়বষণলো িললোিলগুজল গকবল একলোয়ডজমক গরেলোিলোয়দি িন্য নয়, িয়ব 
গৃেকম্টীয়দি এবং িলোয়দি প্জিষ্লোয়নি িন্যও অজধগম্ কিলো

· মলোঠির্টলোয়য় সদৃশমনলো গয়বষকয়দি সম্প্রদলোয়, রলো সম্ভবি সমস্ 
গভৌয়গলোজলক এললোকলোি িন্য প্সলোজিি।

· গৃেকম্টীয়দি কম্টসূিী এবং অজধকলোি প্িলোিণলো কিলোি িন্য  গয়বষণলো 
িললোিল উিস্লোিন, প্কলোশ, এবং প্িলোি

> অনুশীলন

   গনটওয়লোয়ক্টি একজট প্ধলোন কলোিজট িলোি মূলনীজিি সলোয়ে িজড়ি সকল 
গয়বষকয়দি একজট জববেব্লোিী মলোনজিত্র বিলোয় িলোখলো এবং িলোয়দি একয়ত্র 
সংরুক্ত িলোখলো।  এই উয়দ্য়শ্য, ২০১১ সলোল গেয়ক আিএন-জডডজব্উআি 
এি সমবেয়কলোিীিলো জনয়জমিভলোয়ব একজট জনউিয়লটলোি সম্লোদনলো কয়িন, 
রলো রয়িলোয়লো কম্টীয়দি অজধকলোি সম্জক্টিয়ক্য়ত্র বি্টমলোন গয়বষণলো এবং 
উন্নয়য়নি িে্ সংগ্রে কয়ি।

    অন্ি বছয়ি একবলোি গ্রীয়ষ্মি শুরুয়ি গনটওয়লোয়ক্টি গদখলো েয়, সলোধলো-
িণি একিন গনটওয়লোক্ট সদস্ বিলোিলো আয়য়লোজিি বলো আন্ি্টলোজিক গসলো-
শ্যলোলজিক্লোল এয়সলোজসয়য়শন বলো রেম অধ্য়ন সয়ম্মলয়ন। গনটওয়লোক্ট 
সদস্গণ গৃে রেজমকয়দি অজধকলোি জবষয়ক আঞ্চজলক উন্নয়য়নি আিয়ডট 
প্দলোন কয়িন, এবং এছলোড়লোও আকষ্টণীয় গয়বষণলো, সম্ভলোব্ গরৌে গয়বষণলো 
প্শ্ন আয়ললোিনলো কিলো েয়।

    ২০১৪ সলোয়ল আমিলো ম্লোনুয়লোল প্কলোশ কজি, "আমিলো আমলোয়দি জনিস্ব 
কলোজেনীগুজলি িজিত্র েয়ি িলোই" গৃে রেজমক এবং গয়বষক জকভলোয়ব 

গরৌেভলোয়ব গয়বষণলো িজিিলোলনলো কিয়ি িলোয়িন িলোি একজট ম্লোনুয়লোল 
(কলোয়সলঃ কলোয়সল ইউজনভলোজস্টজট গপ্স, জফ্ ডলোউনয়ললোড)।  এই ম্লোনুয়লো-
লজট  গনটওয়লোয়ক্টি সলোয়ে সেয়রলোজগিলোমূলক গয়বষণলো প্কয়পেি িললোিল 
রলো রেজমকয়দি সলোমলোজিক জনিলোিতিলোি প্য়য়লোিনীয়িলোি ওিি িজিি।   
দজক্ণ আজফ্কলো এবং গনদলোিল্লোয়্ডি গৃেকম্টীিলো এই প্কয়পে আমলোয়দি 
সলোয়ে গরলোগ জদয়য়য়ছন। গৃেকম্টী সংগঠনসমুেয়ক গিশলোগি গয়বষকয়দি 
ওিি জনভ্টিশীল নলো গেয়ক িলোয়দি কলোি নজেভুক্ত কিয়ি সেলোয়িলো কিলোি 
িন্যও এজট বিজি কিলো েয়য়য়ছ। 

> ি্লোয়লঞ্

    কলোিটলো এিদূি ময়ন েয়ি িলোয়ি সম্ূণ্ট সিল গয়বষণলো জকছু কম্টী 
সদৃশমনলো গয়বষকয়দি বিলোিলো রলোিলো জববেব্লোিী সংরুক্ত এবং সলোমলোজিক 
ভলোয়ব প্লোসজগিক গয়বষণলো িজিিলোলনলো কয়িন, আংজশকভলোয়ব গয়বষণলোয় 
গৃেকম্টীয়দি সেয়রলোগী জেয়সয়ব এবং িলোয়দি প্জি দলোয়বধি গেয়ক।  
রজদও, অয়নক ি্লোয়লঞ্ আয়ছ।

    প্লোয় দশ বছি গনটওয়লোক্ট-এি কলোর্টরিয়মি িয়ি, এি জকছু সজরিয় 
গয়বষক (অন্ি আংজশকভলোয়ব) অন্য গয়বষণলোমূলক গকয়্রি স্লোনলোন্জিি 
েন বলো জববেজবদ্লোলয় বলো প্জিষ্লোনগুজলয়ক গছয়ড় গদন গরখলোয়ন িলোিলো এই 
ধিয়ণি সজরিয়িলোবলোদী গয়বষণলো কিয়ি িলোয়িন।  এছলোড়লোও, গবশ স্বলোভলো-
জবকভলোয়বই, আইএলও কনয়ভনশন নবেি ১৮৯-এি প্স্তুজিি গজিয়বগ 
অদৃশ্য েয়য় গগয়ছ এবং গয়বষণলো ও সজরিয়িলো েয়য় গগয়ছ "স্বলোভলোজবক", 
অে্টলোৎ উৎসলোে, িনস্বলোে্ট, এই সমস্লোয়ি আি শজক্তশলোলী গনই। গনটওয়লো-
গক্টি মূলনীজিগুজল গুরুত্ব সেকলোয়ি গ্রেণ কয়ি, আমলোয়দি অবশ্যই গৃে-
কম্টী সংগঠনসমূয়েি সয়গি সেয়রলোজগিলো স্বীকলোি কয়ি, আমলোয়দি গয়বষ-
ণলোি জবষয়সূজি উন্নয়য়নি িলোশলোিলোজশ আমলোয়দি প্কলোশনলোগুয়ললো িলোয়দি 
কলোয়ছ ও সংগঠনসমুয়েি কলোয়ছ অজধগম্ কিলোি প্য়িটিলো, িলোয়দি আিও 
শজক্তশলোলী ও জনয়মলোনুগ কিয়ি িলোয়ি। আমলোয়দি গনটওয়লোয়ক্ট গয়বষকিলো 
রলোিলো জনয়জমি জববেজবদ্লোলয়য় জনয়য়লোজিি েলোয়কন িলোিলো লক্্ কয়িন গর 
অংশগ্রেণমূলক এবং কম্ট গয়বষণলো, ঐজিহগি গয়বষণলো িজিয়বয়শ এবং 
একলোয়ডজমক ক্লোজিয়লোয়ি প্য়রলোি্ মূল্লোয়ন মলোিকলোজঠগুজলয়ি একজত্রি 
কিলো কজঠন। িজিয়শয়ষ, গনটওয়লোয়ক্টি আঞ্চজলক জবস্লোি অসম এবং 
আমলোয়দি জববেব্লোিী মলোনজিয়ত্র অয়নক িলোঁকলো স্লোন আয়ছ। িবু এয়িলো 
রলোটজি এবং ি্লোয়লয়ঞ্ি সয়্বিও, গনটওয়লোয়ক্টি ময়ধ্ কেলোবলোি্টলো এবং গর 
িজিজিজিগুয়ললো আমিলো সুগম কজি িলো আমলোয়দি সদস্য়দি ময়ধ্ অয়নক 
প্শংজসি েয়- এই গক্য়ত্র কম্টী গয়বষণলো অন্য জকছুি ময়িলো খুব সলোধলোিণ 
নয় এবং অিএব এই গিলোকলোস জবজশটি একজট জববেব্লোিী গনটওয়লোয়ক্টি 
অজস্ত্ব আমলোয়দি বদনজ্ন গয়বষণলো অনুশীলয়ন সুজবধলোিনক।
 
জবস্লোজিি িলোনয়ি আমলোয়দি ব্গ অেবলো গিসবুক গিয়ি গদখুন। 

১ িে্সূয়ত্রি িন্য আমলোয়দি ব্গ ও সংবলোদ সংকলন গদখুন। 

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
সলোবজিনলো মলোিয়িজতি <sabrina.marchetti@unive.it>
গেয়লন গশলোয়য়য়কন <hschwenken@uni-osnabrueck.de>

https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/1-2/
https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/einrichtungen/icdd/Domestic_Workers/RN-DWR_Manual_part_research_2014_web.pdf
https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/einrichtungen/icdd/Domestic_Workers/RN-DWR_Manual_part_research_2014_web.pdf
https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/122317437853561/
https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/
https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/1-2/
mailto:sabrina.marchetti%40unive.it?subject=
mailto:hschwenken%40uni-osnabrueck.de?subject=
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> অনুিণয়নি ধলোিণলো
সমলোিিলোজ্বিক প্ি্য় জেয়সয়ব
েলোট্টমুট গিলোসলো,  ইউজনভলোজস্টজট অব গিনলো, িলোম্টলোজন 

এই সংসলোয়ি জবজছেন্নিলোি অন্য জক? এজট এমন একজট প্শ্ন-
রলোি উতিি খুব সেি নয়। জনয়ম্নলোক্ত আয়ললোিনলোয় অনুিণন 
গক একজট সমলোিিলোজ্বিক প্ি্য় জেসলোয়ব প্জিষ্লোি মলোধ্য়ম 
এই িজটল প্য়শ্নি উতিি জদয়ি িলোই।

   আজম গিলোি জদয়য় বলয়ি িলোই গর, জবজছেন্নিলো, একজট জবষয় রলো জবয়বেি 
িলোজে্টব িগয়িি সলোয়ে সম্ক্ট রুক্ত, অয়ন্যি সলোয়ে এবং জনয়িি স্বতিলোি  
সলোয়ে গকলোন সংয়রলোগ নলো েলোকলোটলোও এক অয়ে্ট এক ধিয়নি সংয়রলোগেীন 
সম্ক্ট। সেি কয়ি বললো রলোয় গর, এয়ি গকলোন অে্টিূণ্ট আভ্ন্িীণ 
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জনি্ দ্রুিিলো ও বলোহুয়ল্ি ধলোিণলো গভীি জবজছেন্নিলো বিজি 
কয়ি। 
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সংয়রলোগ গনই। এটলো প্কৃি অে্টবে সম্ক্ট ছলোড়লো একজট সম্ক্ট। এই প্-
জরিয়লোয়ি অবশ্যই কলোর্টকলোিণ এবং উিকিণগি সংয়রলোগ এবং জমেজ্রিয়লো 
আয়ছ, জকন্তু জববেয়ক (িলোি সব গুণলোবলী সয়মি) জবষয় বিলোিলো অজধকিন 
কিলো রলোয়ব নলো। এই সম্য়ক্টি মলোধ্য়ম "কেলো বললোয়নলো" রলোয়ব নলো, এজট শব্দ 
এবং িঙ জববজি্টি এক বলোস্বিলো। জবজছেন্নিলো এমন একজট সম্ক্ট রলোয়ক 
একজট সি্, পে্নশীল জবজনময় এবং সংয়রলোয়গি অনুিজস্জিয়ি জিজনিি 
কিলো েয়। জবজছেন্নিলো একজট নীিব এবং ধূসি িগয়িি ময়ধ্ এমন  
একজট "শুষ্" জবষয় রলোি গকলোন িীবন গনই, এবং একই সলোয়ে রলো 
"জেমলোজয়ি" অেবলো প্কৃি িয়ক্ জবশৃঙ্খল এবং িলোিপেজিক সংরলোি 
মূলক। অিএব, জবজছেন্নিলোবস্লোয়, ব্জক্ত এবং িগি এয়কবলোয়ি উদলোসীন 
বলো এমনজক প্জিকূল িয়েি সলোয়ে সম্জক্টি বয়ল ময়ন েয়।

    মিলোি জবষয় েল, আমিলো রখন জবজছেন্নিলোি জবকপেজট ময়ন কিয়ি শুরু 
কজি িখজন এি প্কৃি ধলোিনলো আয়িলো অয়নক গবলোধগম্ েয়য় ওয়ঠ। জবজছে-
ন্নিলোি জবিিীিজট জবয়বেি সলোয়ে সম্জক্টি একজট প্জরিয়লো গরখলোয়ন ব্জক্ত, 
মলোনুষ, স্লোন, বস্তু ইি্লোজদি পেশ্ট  অনুভব কয়ি এবং িলোয়দি  বিলোিলো সয়বেলো-
জধি েয়, গস সবলোি সলোয়ে জমজলি ও সম্ৃক্ত েয়। অন্দ্টশ্টয়নি মলোধ্য়ম 
আমিলো সবলোই কলোিও এক ঝলক দৃজটি অেবলো কণ্ঠস্বি এি বিলোিলো পেশ্ট 
ললোয়ভি অজভজ্িলো অনুভব কজি। এমনজক আমিলো গকলোনও গলোন গশলোনলোি 
মলোধ্য়ম, অেবলো একজট বই িড়লো বলো গকলোনও স্লোন গদখলোি মলোধ্য়ম এ 
ধিয়নি পেশ্ট অনুভব কিয়ি িলোজি। সুিিলোং গকলোন জকছু বিলোিলো প্ভলোজবি 
েওয়লোি অনুভূজি, এবং িজিবয়ি্ট জবয়বেি জবজভন্ন অংয়শি প্জি- জবয়শষ 
কয়ি রলো আমলোয়দি প্ভলোজবি কয়ি, গসই সব জবষয়য় অন্জন্টজেি আগ্রে 
জবকলোশ, জবয়বেি সলোয়ে সম্ক্ট স্লোিয়ন একজট ইজিবলোিক ভূজমকলো িলোলন 
কয়ি। আমিলো মনস্লোজ্বিক এবং ময়নলোয়িলোগ জবয়শষজ্ গদি কলোছ  গেয়ক 
িলোনয়ি িলোই  গর, সম্য়ক্টি জিজনিি অনুিজস্জি জবষণনিলো এবং মলোনজসক 
অবসলোয়দি একজট গক্রিীয় উিলোদলোন। িেলোজি, জবজছেন্নিলো দূি কিলোি িন্য 
শুধু গস্েময় সম্ক্টই রয়েটি নয়। অজিজিক্ত রলো প্য়য়লোিন িলো েয়ছে "উতিি" 
গদওয়লোি  ক্মিলোঃ রখন আমিলো উিয়ি বজণ্টি িধিজিয়ি পেশ্ট অনুভব 
কজি, আমিলো প্লোয়ই সব বলোধলো জবিজতি অজিরিম কজি, হৃদয়য়ি পে্ন 
বৃজধিি েলোি, িজিবজি্টি িক্তিলোি, ত্বয়কি প্জিয়িলোধ, এবং গসই সব  
শলোিীজিক সম্য়ক্টি জিনিগুয়ললো প্িীয়মলোন েয়। আজম অনুিণনয়ক, একজট 
ববিি আয়্লোলন, গরখলোয়ন গস্য়েি (রলো আমলোয়দি বলোইয়ি গেয়ক গছলোঁয়লো) 
এবং আয়বয়গি (একজট আভ্ন্িীণ প্জিজরিয়লো রলো একজট সংয়রলোগ স্লোিন 
কিয়ি প্য়লোস িলোয়) একজট জমরেণ জেসলোয়ব গদজখ। এই ভলোয়ব সব সময় 
এজট একজট অজনবলোর্ট এবং শলোিীজিক জভজতিয়ি সম্ক্ট সৃজটি কিয়ি সেলোয়ক  
েয়। জকন্তু আমিলো গর প্জিজরিয়লো জদই অবশ্যই িলোি একজট মলোনজসক, 
সলোমলোজিক ও ইজ্রিয় জদক আয়ছ। এটলো আমলোয়দি অজভজ্িলোি উিি জভজতি 
কয়ি আমিলো অিয়িি কলোয়ছ গিৌঁছলোয়ি এবং গকলোন ডলোয়কি সলোড়লো জদয়ি 
িলোজি, আমিলো আমলোয়দি জনিস্ব জভিয়িি বলো বলোইয়িি প্জিজরিয়লো মলোধ্য়ম 
সংয়রলোগ স্লোিন কিয়ি িলোজি। এই প্জিজরিয়লো বিলোিলো গর সংয়রলোগ প্জরিয়লো 
সৃজটি কিলো েয় িলোই মূলি আমলোয়দি এই ধিয়নি অনুিণন অজভজ্িলো, 
উদলোেিণ স্বরূি, গপ্ম বলো বন্ধুয়ত্বি সম্য়ক্টি ময়ধ্, এমন জক বলোস্ব 
কয়েলোিকেন ময়ধ্, জকংবলো আমিলো রখন একজট বলোদ্র্রি বলোিলোই বলো 
গখললোয়ি অংশ গ্রেণ কজি। এমনজক কম্টয়ক্য়ত্রও আমিলো অনুিণনয়ক উি-
লজধি কজি। গ্রেণয়রলোগ্ এবং সজরিয় সংয়রলোগ ব্জক্ত এবং জববে রূিলোন্ি 
প্জরিয়লোয়ি একজট প্গজিশীল ভূজমকলো জনয়য় আয়স।

    এই ভলোয়ব, অনুিণন গকবল পেশ্ট বলো প্ভলোজবি েওয়লোি অজভজ্িলোি 
উিয়ি জনজম্টি েয় নলো, এটলো আময়দি স্ব-কলোর্টকলোজিিলোি উিলজব্ধি উিিও  
জনভ্টিশীল। সলোমলোজিক মলোত্রলোয়, আমিলো রখন স্ব-কলোর্টকলোজিিলোজট উিলজব্ধ 
কজি, িখন প্কৃিিয়ক্ আমিলো অন্যয়দি কলোয়ছ গিৌঁছলোয়নলো এবং অন্যয়ক 
প্ভলোজবি কিয়ি সক্ম েই। এবং প্কৃি িয়ক্ অন্যিলো আমলোয়দি কেলো 
গশলোয়ন এবং সংয়রলোগ স্লোিন কয়ি এবং আমলোয়দি প্য়শ্নি উতিি গদয়। 
আমিলো রখন িুটবল গখজল বলো জিয়লোয়নলো বলোিলোই িখন আমিলো আত্ম জববেলোস 
ও স্ব-কলোর্টকলোজিিলোয় অজভজ্ েয়ি িলোজি। রখন আমিলো একজট গলখলোজলজখি 
গিটিলো কজি (আমিলো অবশ্যই আমলোয়দি জনিস্ব কণ্ঠস্বয়ি কেলো বজল) এবং-
এমনজক আমিলো রখন সমুয়দ্রি িীয়ি অবস্লোন কজি িখন রূণ্টলোয়মলোন িিগি, 
িল, এবং বলোয়ুি সয়গি "সংয়রলোগ" স্লোিন কজি। শুধুমলোত্র সংয়বদনশীল 
স্ব-কলোর্টকলোজিিলোি মলোধ্য়ম ব্জক্ত, মূলি, জববে অজভজ্ ব্জক্ত এবং জববে 
িিপেয়িি মুয়খলোমুজখ েয় এবং এয়ক অিিয়ক প্ভলোজবি ও িজিবজি্টি 
কিয়ি িলোয়ি। অবশ্যই এই দলোবীি একজট প্ধলোন সমস্লো েল এই গর, রলো 
অজবলয়বে আিজতিি  কলোিণ েয়ি িলোয়ি এই িন্য গর, জমেজ্রিয়লো বিলোিলো বলোজক্ত 
রূিলোন্জিি েয়ি িলোয়ি জকন্তু গবেলোললো বলো সমুদ্র একই সলোয়ে জক ভলোয়ব 
িজিবজি্টি েয়ব। এই রুজক্তজট আসয়ল সম্ভবি এক প্শ্ন গবলোধক জ্লোন 
িয়্বিি উিি জনভ্টিশীল। গরখলোয়ন শুধু মলোত্র মলোনুষয়ক সলোড়লো িলোগলোয়নলো এবং 
অনুভূজিশীল ময়ন কিলো েয়। অে্টলোৎ এই ধলোিণলোজট একজট "অসম নৃজবজ্লো-
ন"-এি উিি স্লোজিি। জবিজক্টি জবষয় ময়ন েয়লও এ ধিয়নি জমেজ্রিয়লো 
বিলোিলো জববে এবং িলোি জবজভন্ন উিলোদলোনও প্ভলোজবি েয়ি িলোয়ি। এই ধিয়ণি 
অনুিণন গর কলোিও আত্ম-িজিিয় বলো আইয়ডনজটজট গঠয়নি অি্লোবশ্যক 
উিলোদলোন, িলোি প্মলোণ গময়ল জনম্ন বজণ্টি বলোক্গুয়ললো গেয়ক। গরমনঃ "গসই 
বইজট িড়লোি িয়ি" বলো "গসই সগিীিজট গশলোনলোি িয়ি" বলো "গসই গ্রুিজট 
সলোয়ে জমজলি েবলোি িয়ি" বলো "গসই িলোেলোয়ড় িড়লোি িয়ি", "আজম একজট-
জভন্ন ব্জক্তয়ি িজিণীি েয়য়জছললোম"। উদলোেিণ স্বরূি, প্লোয় সব আত্ম-
িীবনীয়ি এবং সলোক্লোতকলোয়ি এইসব উজক্তগুয়ললো গশলোনলো রলোয়। এখলোয়ন 
লক্্ কিলো গুরুত্বিূণ্ট গর অনুিণন এি রূিলোন্ি মূলক প্ভলোব আমলোয়দি 
জনয়্রিয়ণি বলোইয়িঃ রখন সজি্ই জকছু আমলোয়দি পেশ্ট কয়ি িলোি িললোিল, 
আমিলো অজগ্রম িলোনয়ি বলো এ জবষয়য় ভজবষ্যবিলোণী কিয়ি িলোজি নলো।

    সংয়ক্য়ি, জবজছেন্নিলোি জবকপে জেসলোয়ব অনুিণনয়ক, িলোিজট গুরুত্বিূণ্ট 
উিলোদলোন বিলোিলো সংজ্লোজয়ি কিলো েয়ঃ প্েমি, প্কৃি পেয়শ্টি অজভজ্িলোি 
অনুভূজি বিলোিলো গস্ে প্লোপ্ত েওয়লো; জবিিীয়, আয়বগ ও অনুভূজিশীল অজভজ্-
িলো বিলোিলো (রলোজ্রিক ভলোয়ব নলো) আত্ম প্জিকৃজি গয়ড় গিলোললো; িৃিীয়, িলোি 
রূিলোন্ি প্জরিয়লোি মলোয়নি বিলোিলো; এবং িিুে্ট, অজনচিয়িলোি একজট স্বি্রি 
মুেূি্ট বিলোিলো, রলো, অজনয়্রিণকলোিী এবং সেয়িই িজিি্লোি্। আমিলো অনুি-
ণনয়ক রলোজ্রিকভলোয়ব বলো ইছেলো মি প্বি্টন কিয়ি িলোজি নলো বলো এজটয়ক রখন 
খুশী জনয়য় আসয়ি িলোজি নলো; এজট সব্টদলো ধিলো গছলোঁয়লোি অন্িলোয়ল েলোয়ক। 
জভন্ন ভলোয়ব বললো রলোয়ঃ আমিলো "ডলোক শুনয়ি" িলোিব জক নলো িলোিব িলো 
অয়নক সময় আমলোয়দি ইছেলো এবং জনয়্রিয়ণি বলোইয়ি। সজি্ বলয়ি অনু-
িণন শুধু একজট প্জিধ্জন নলো, এমন জক জনয়িয়দি জববজধ্টি বলো গকবল 
িুনিলোয় আবেস্ গবলোধ কিলোি গকৌশল নলো। জকন্তু প্কৃি "অন্যলোন্য" রলো 
আমলোয়দি জনয়্রিয়ণি বলোইয়ি, িলোি সলোয়ে কেলোবললো, সম্জক্টি েলোকলো রলোি 
জনিস্ব কণ্ঠস্বি আয়ছ রলো আমলোয়দি গেয়ক জভন্ন, এবং রলো অবয়শয়ষ 
আমলোয়দি "িিক"। 

>>

"অনুিণন-এি ধলোিণলো গেয়ক বললো রলোয় গর এজট েয়ছে 
আ্লোিেীন ও অজনয়জ্রিি িয়ে আমিলো আমলোয়দি পেশ্ট এবং 

এমনজক রূিলোন্জিি েয়ি গদওয়লো" 
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    উিিন্তু, এই "অন্য"-ি উৎসয়ক িলোল্টস গটলি-এি অয়ে্ট "শজক্তশলোলী 
মূল্লোয়ন" বিলোিলো জবয়বিনলো ও অজভজ্িলো ললোভ কিলো প্য়য়লোিন।  শুধুমলোত্র 
রখন আমিলো ময়ন কজি গর এই অন্য (রলো উদলোেিণ স্বরূি, একজট ব্জক্ত 
েয়ি িলোয়ি, এমন জক একজট সগিীি, বলো িব্টি, অেবলো একজট ঐজিেলোজসক 
রটনলো েয়ি িলোয়ি) রলো আমলোয়দি জবয়শষ জকছু গশখলোয় বলো রলো গেয়ক 
আমলোয়দি জকছু গশখলোি আয়ছ; আমিলো এটলো শুনয়ি িলোই বলো নলো িলোই, িলো 
আমিলো সজি্ই "অনুধলোবন", বলো পেশ্ট ও অনুভব কিয়ি িলোজি। অিএব, 
অনুিণন অজনবলোর্ট ভলোয়ব আত্ম উৎকষ্টিলোি একজট জবয়শষ মুেূি্ট। িয়ব 
এজট ললোয়ভি  িন্য আমলোয়দি একজট পেটি জ্লোনীয় ধলোিণলো বলো এই অন্য বলো 
িিক সম্য়ক্ট অিীি অজভজ্িলোি প্য়য়লোিন েয় নলো। আমিলো েঠলোৎ কয়িই  
এক িিক বলো অন্য সতিলো বিলোিলো পেজ্ি বলো প্ভলোজবি েয়ি িলোজি। 

    অিএব, অনুিণন অবশ্যই শুধু সগিজি বলো সলোদৃশ্য নয়; িুয়িলোিুজি 
জবিিীি, বলোস্ব িীবয়ন মুয়খলোমুজখ, বিলোজন্দ্বক সম্ক্ট অি্টয়নি িন্য এখলোয়ন 
িলোে্টক্ এবং কখনও কখনও জবয়িলোধী এবং বিয়ন্দ্বি প্য়য়লোিন েলোয়ক।  
সুিিলোং, একজট সম্ূণ্ট শলোজন্িূণ্ট বলোজন কণ্টক জবয়বে, সব সময় গকলোন অনু-
িণন সম্ভব েয়ব নলো। কলোিণ আমিলো "অয়ন্যি" কণ্ঠস্বি শুনয়ি িলোিব নলো 
এবং িলস্বরূি, আমলোয়দি জনিস্ব স্বকীয় কণ্ঠস্বি ও শুনয়ি অসমে্ট েয়ব।  
আবলোি এমন একজট িগৎ গরখলোয়ন শুধু অসগিজি ও বিন্দ্ব বিলোিলো ভিিুি, 
িলোও অনুিয়নি অজভজ্িলোি িন্য উিরুক্ত নয়। এমন একজট জববেয়ক 
জনছক রৃণলোত্মক জেয়সয়ব গদখলোয়নলো েয়ব। সংয়ক্য়ি অনুিণন উিলজধি  
কিলোি িন্য িলোে্টক্ এবং জকছুটলো বিলোজন্দ্বক সম্য়ক্টি প্য়য়লোিন রলো একজট 
প্গজিশীল, িলোিপেজিক রূিলোন্িধম্টী এবং অজভয়রলোিন অন্ভূ্টক্ত সংয়ব-
দনশীল সম্য়ক্টি িন্য সেলোয়ক। অনুিণন, সগিজি এবং অনজিরিম্ 
অসগিজিি ময়ধ্ একজট অবস্লোন। এই কলোিয়ণ, আজম দৃঢ় জববেলোস কজি গর, 
এই ধলোিণলোজট একজদয়ক িলোে্টক্ এবং অন্য জদয়ক িজিিয় জভজতিক ধলোিণলো-
গুজলি উিি জভজতি কয়ি গর ি্বি ও ঐজিহগি দশ্টয়নি ময়ধ্ গর জববলোদ-
িয়য়য়ছ িলো দূি কিলোি িলোজবকলোজঠ প্দলোন কিয়ি িলোয়ি। অনুিণন িজিিয় 
অে্টলোৎ আইয়ডজ্টজট ধলোিণলোি উিি জনভ্টিশীল নয়, বিং রূিলোন্ি মূলক 
িলোে্টয়ক্ি সলোয়ে সলোমঞ্স্িূণ্ট। 

    অনুিণয়নি ক্ণস্লোয়ী িজিত্র মলোয়ন এই নয় গর এজট সম্ূণ্ট এয়ললোয়ময়ললো 
ও অন্য জকছুি উিি জনভ্টিশীল। রজদও প্কৃি অজভজ্িলো কখয়নলো সম্ূণ্ট 
ভলোয়ব জনয়জ্রিি কিলো রলোয়ব নলো এবং ভজবষ্যবিলোণী কিলোও কজঠন, িেলোজি 
এখলোয়ন অন্ভু্টক্ত দুজট উিলোদলোন সলোমলোজিক অবস্লোি উিি জনভ্টি কয়ি এবং 
এই িন্য সলোমলোজিক সমলোয়ললোিনলোি িন্য অনুিয়নি ধলোিণলোয়ক একজট 
েলোজিয়লোি জেসলোয়ব ব্বেলোি কিলো গরয়ি িলোয়ি। প্েমি, ব্জক্ত িৃেকভলোয়ব 
একক এবং গরৌে ভলোয়ব জবয়শষ ভলোয়ব অনুিণন এি "অক্" বিলোবি অনু-
িণনয়ক উিলজধি কয়ি। সুিিলোং কলোি কলোিও িন্য, সগিীি গরমন একজট 
অক্ প্দলোন কয়ি রলোি িয়ল রখন িলোিলো কনসলোট্ট েল, বলো অয়িিলো উতসয়ব  
রলোন িলোয়দি গসই অজভজ্িলো অি্টয়নি একজট ভলোল সুয়রলোগ েলোয়ক। অন্য-
গদি িন্য, এজট িলোদুরি, ললোইয়রিিী, বলো মজ্ি, বন বলো সমুদ্র বসকি েয়ি 
িলোয়ি। অজধকন্তু, আমিলো এমন সলোমলোজিক সম্ক্ট গয়ড় িুজল রলো অনুিণ-
গনি একজট জনভ্টিয়রলোগ্ অয়ক্ি মি জকছু প্দলোন কয়ি- আমিলো রখন 
আমলোয়দি গপ্জমকয়দি, আমলোয়দি বলোচ্চলোয়দি সলোয়ে বলো আমলোয়দি বন্ধুয়দি 
সলোয়ে েলোজক িখন আমিলো অনুিণয়নি মুহুি্ট গুজল আশলো কিয়ি িলোজি 
রজদও আমিলো সবলোই িলোজন প্লোয়ই আমলোয়দি এই সব সম্ক্টগুয়ললোি 
িজিণজি উদলোসীন বলো এমনজক বলোে্ট সম্য়ক্ট গশষ েয়ি িলোয়ি। এবং 
আমিলো রেয়মি সমলোিিয়্বিি বিলোিলো অজি্টি িে্ প্মলোণ গেয়ক রিটুকু 
িলোনয়ি িলোজি, অয়নক গললোক কম্টয়ক্য়ত্র িলোয়দি সেকম্টীয়দি সলোয়ে নয়, 
বিং িলোয়দি কলোি এবং সংগ্রলোয়মি সলোয়ে অনুিণয়নি গভীি সম্ক্ট গয়ড় 
িুয়ল। এইভলোয়ব আটলো গরমন গবকলোয়িি কলোয়ছ "সম্য়ক্টি" স্লোন কয়ি গনয়, 
গিমজন নলোজিয়িি কলোয়ছ িুল, ছুিুয়িি কলোঠ, মলোলীি কলোয়ছ উজদ্দ, অেবলো-
গলখকয়কি গলখলো। এইসব গক্য়ত্র আমিলো একজট সি্জবি-মুখী সম্ক্ট 
খুঁয়ি িলোই রলো আত্ম-কলোর্টকলোজিিলো, প্জিয়িলোধ, বিন্দ্ব, অজভয়রলোিয়নি  
মলোধ্য়ম, একই সলোয়ে িলোিপেজিক রূিলোন্য়িি অজভজ্িলোগুজল অন্ভু্টক্ত 
কয়ি।

    রখন আমিলো এই অক্গুজল আিও রজনষ্ভলোয়ব িিীক্লো কয়ি গদজখ, 
িখন আমিলো গদখয়ি িলোজি গর আমিলো অনুিনয়ণি জিনজট জভন্ন মলোত্রলোি 
ময়ধ্ িধিজিগি ভলোয়ব িলোে্টক্ কিয়ি িলোজি। এই মলোত্রলোগুয়ললো েয়ছে, 
সলোমলোজিক, বস্তুগি, এবং অজস্ত্ববলোয়দি মলোত্রলো। সলোমলোজিক অক্গুজল 
আমলোয়দি সলোয়ে অন্যলোন্য মলোনুষয়দি সলোয়ে গরলোগলোয়রলোগ বিজি কয়ি এবং 
সম্ক্ট গঠন কয়ি। গবজশি ভলোগ সমসলোমজয়ক সমলোয়ি, গপ্ম, বন্ধুত্ব, এমন 
জক গণিলোজ্রিক নলোগজিকত্বয়ক এই ধিয়নি "বিজখক" বলো অনুিনজনি সম্ক্ট 
জেসলোয়ব ধলোিণলো কিলো েয়। বস্তুবলোদী অক্ বলয়ি আমিলো জনজদ্টটি বস্তুি 
উিলোদলোন রলো প্লোকৃজিক বলো েস্জনজম্টি, জশপে, বলো সিঞ্লোম জকংবলো উিকিণ 
রলো আমিলো কলোি বলো গখললো ধুললোি িন্য ব্বেলোি কজি গসগুয়ললোি সয়গি 
সংয়রলোগ স্লোিন কিলোয়ক ময়ন কজি। আজমও কলোল্টি্লোসিলোস্ট, উইজলয়লোম 
গিমস এবং মলোজট্টন বুবলোি এি মি দলোশ্টজনকয়দি সলোয়ে জববেলোস কজি গর 
মলোনব িলোজি অজস্ত্ববলোয়দি "অনুিনয়নি অক্" খুঁয়ি জিয়ি বলো িলোয় রলো 
িলোয়দি সলোয়ে িীবন, বলো অজস্ত্ব বলো মেলোজবয়বেি সলোয়ে িলোয়দি সম্ক্ট 
সংরুক্ত কয়ি। ওই সব দলোশ্টজনক ও গলখকিলো গবশ দৃঢ় ভলোয়ব গদখলোয়নলোি 
গিটিলো কয়িন গর এজটই ধম্টীয় অজভজ্িলো জনয়য় আয়স এবং ধম্টয়ক বলোস্বলো-
জয়ি কয়ি গিলোয়ল। বলোইয়বয়লি বলো কুিআন বলো উিজনষদ-এি গক্রিীয় 
উিলোদলোন এই গর, আমলোয়দি অজস্য়ত্বি এবং স্বত্বলোি মূল জভজতি েয়ছে, অনু-
িণন এবং প্জিজরিয়লোি একজট রুগিৎ প্জরিয়লো। গকলোন নীিব, উদলোসীন, 
মৃি বস্তু বলো অন্ধ প্জরিয়লো বলো প্িলোিক মেলোজববে নয়। অবশ্যই সকল অজস্-
ত্ববলোদী অনুিণনগুজলি অক্গুলী শুধুমলোত্র ধম্টীয় ধলোিণলোি উিি জনভ্টি কয়ি 
নলো। প্কৃজি, জবয়শষ কয়ি, ব্লোিক অয়ে্ট, একজট িূড়লোন্ উিলজধিি  
আয়ললোয়ক সংয়বদনশীলিলো ও  অনুিণন-এি একজট উৎস জেসলোয়ব 
জবয়বজিি েয়ি িলোয়ি। প্কৃজিি কণ্ঠস্বি শুনয়ি িলোওয়লো শুধুমলোত্র আদশ্টবলো-
দী দশ্টয়নি ময়ধ্ একজট গক্রিীয় ধলোিণলো নলো, এটলো অয়নয়কি বদনজ্ন 
িীবন ও অভ্লোসগুজলি ময়ধ্ অন্ভু্টক্ত েয়য়য়ছ। একজট নিি কলোড়লো 
অনুরূি িধিজিয়ি, জশপে ও সগিীি প্লোিক িন্য অনুরূি একজট অক্ খুয়ল 
ধয়ি। প্জিজট গক্য়ত্র, গর অনুিণন একজট সুসগিি, সুয়িললো অজভজ্িলো েয়ি 
েয়ব নলো, কখয়নলো, কখয়নলো এজট জবিজক্তকি জদকগুজলি ও উৎস েয়ি 
িলোয়ি।

    এখন আজম এজট গ্রেণ কজি গর অনুিণন এি এই কংজরিট অক্গুজল 
নৃিলোজ্বিকভলোয়ব গদওয়লো েয় নলো বিং সংস্কৃজিগি এবং ঐজিেলোজসক ভলোয়ব 
জনজম্টি, িয়ব জকছু জকছু অয়ক্ি প্জিষ্লো একজট ভলোল িীবয়নি িন্য অি-
জিেলোর্ট, গকননলো  অনুিণন অজভজ্িলো অি্টয়ন িলোিলো এক গপ্ক্লোিট প্দলোন 
কয়ি রলোি মলোধ্য়ম আমিলো অনুিণয়নি জবষয়গুজল উপ্জধি কিয়ি িলোজি।  
স্বভলোবগিভলোয়ব অনুিণয়নি অনুভূজিি একজট স্লোয়ন  স্লোনলোন্য়িি িন্য 
জনয়িয়ক অসেলোয় অবস্লোয়ন িড়লোি ঝুঁজকি প্য়য়লোিন েয়। এয়ি প্িীয়মলোন 
েয় গর আমিলো জনয়িয়দিয়ক পেজস্টি ও  রূিলোন্জিি েয়ি জদয়ি প্স্তুি 
েলোজক রলো অয়নক গক্য়ত্র েয়ি িলোয়ি ভজবষ্যবিলোণীি বলোইয়ি এবং অজনয়্রিণ-
গরলোগ্। সুিিলোং গরখলোয়ন আমিলো ভয়, বলো িলোি, বলো সংরলোিময় িজিজস্জিি 
মুয়খলোমুজখ েই, অেবলো একজট জনজদ্টটি িললোিল ললোয়ভি উিি দৃজটি জনবধিক-
জি, গসই সময় আমিলো অনুিণন িলোই নলো; মগিয়লি জবিিীয়ি, এমিঅব-
স্লোয় অনুিণন েয়ব জবিজিনক এবং ক্জিকলোিক। এ জবষয়জট সুপেটি েয়য় 
ওয়ঠ গর সব সময় আমলোয়দি অনুিণন অনুভূজিি একজট প্জরিয়লোি ময়ধ্ 
েলোকলো অয়নকটলো গবলোকলোজম েয়ব। এই মলোনজসক প্জরিয়লোজট গছয়ড়, জবয়বেি 
গেয়ক জনয়িয়ক দূয়ি িলোখলোি, এবং িীবন সম্য়ক্ট এক জবয়লেষণলোত্মক 
অবস্লোন গ্রেয়ণি ক্মিলোজট খুব পেটিিই একজট সলোংস্কৃজিক অি্টন রলো 
আধুজনক জবজ্লোন ও প্রুজক্তি প্সলোিয়ক অব্লোেি িলোখলোি িন্য শুধু অিজি-
েলোর্ট নয়, প্কৃি িয়ক্ উজলেজখি গর জিনজট মলোত্রলোয় মলোনুয়ষি অনুিণন অি্ট-
গনি সুয়রলোগ গদয় গসই সলোমলোজিক িজিজস্জিয়ক সুসংেি ও শজক্তশলোলী 
কয়ি। 

    আজম জববেলোস কজি গর আমিলো এই ধলোিণলোয়ক সয়গি জনয়য়, অনুিণনয়ক 
একজট মলোনদণ্ড জেসলোয়ব ব্বেলোি কয়ি, সমলোয়ললোিনলোমূলক সমলোিজবজ্লোন 
এবং সলোমলোজিক অবস্লোি সমলোয়ললোিনলোমূলক প্ি্য় জেসলোয়ব ব্বেলোি কিয়ি 
িলোজি। একজট ভলোল িীবয়নি িন্য প্য়য়লোিন জিনজট মলোত্রলোি অনুিণয়নি 
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িন্য জনভ্টিয়রলোগ্ এবং কলোর্টকি অক্ স্লোিয়নি।  আজম ময়ন কজি, একিন 
ব্জক্ত একজট ভলোল িীবন িলোলন কিয়বন রজদ জিজন অনুিণন এি 
সলোমলোজিক, বস্তুবলোদী, এবং অজস্ত্ববলোদী অক্ খুঁয়ি িলোন এবং অজস্ত্বগি 
সেমজম্টিলো এবং সংয়রলোগ এি িুনিলোবৃজতি মূলক এবং ির্টলোয় রিজমক ধলোি-
বলোজেকিলো বিলোয় িলোখলোি  িন্য সুয়রলোগ িলোন; এটলোই অনুিণয়নি সিবিলোয়েি 
জনচিয়িলো গদয়ব। এই ভলোল িীবন রলোিয়নি সম্ভলোবনলো জবিন্ন েয়ব রজদ এই 
অয়ক্ি িূব্ট শি্ট এবং অনুিণন অনুভূজিি মলোনজসকিলো িন্য প্য়য়লোিনীয় 
ব্বস্লোগুয়ললোয়ি কলোঠলোয়মলোগি ও জনয়জ্রিিভলোয়ব দুব্টল কিলোেয়।

    গজিশীল জস্জিশীলিলোি প্লোজিষ্লোজনক রুি জদয়ি, সলোমলোজিক কলোঠলোয়মলো 
এবং প্লোজিষ্লোজনক জস্জিশীলিলো িুনরুজিীজবি কিলোি িন্য জশয়পেি 
অজবিলোম জবকলোশ, ত্বিণ এবং উদ্লোবয়নি প্য়য়লোিন েয়, গর প্বণিলো অব-
শ্যই অজনবলোর্টভলোয়ব এমন একজট জনয়মলোনুগ দুব্টলিলোি সম্ভলোব্িলো জনয়য় 
আয়স। এি িললোিল স্বরূি, িলোিলো িলোয়দি সম্দ বৃজধি এবং জনিলোিদ 
কিলোি িন্য, এবং উৎিলোদয়নি গজি বলোড়লোয়নলোি িন্য িলোয়দি সিঞ্লোম 
অজটেমলোইয়িশয়নি িন্য বস্তু এবং জবষয়গুজলি সলোয়ে একজট সুজবন্যস্, 
সেলোয়ক সম্ক্ট গড়য়ি বলোধ্ েন, অন্য জদয়ক িলোঁিলো একই সলোয়ে  "প্কৃ-
জিগি জবজছেন্নিলো"ি  জশকলোি েন। জবয়শষ কয়ি জবস্ৃি প্জিয়রলোজগিলোি 
িজিয়বশ অনুিণন ধলোিয়ণি সম্ভলোবনলো হ্লোস বলো দুব্টল কয়ি- আমিলো এক 
গরলোয়গ প্জিবিজন্দ্বিলো এবং অনুিণন িি্টলো কিয়ি িলোজি নলো। উিিন্তু, আমিলো 

সেলোনুভূজি এবং স্লোয়জবক গয়বষণলো গেয়ক িলোজন, সময়য়ি িলোি আসয়ল 
অনুিণন িি্টলোয় একজট জনজচিি প্জিয়িলোধ কলোিী জেসলোয়ব কলোি কয়ি। একই 
ভলোয়ব  আময়দি বলোধলো গ্রস্ কয়ি, রজদ আমিলো ভয় বিলোিলো িলোজলি েই। ভয় 
আমলোয়দি অনুিণন িি্টলোয় বলোধলো স্লোিন কয়ি এবং আমলোয়দি ময়নি  
িগিয়ক বন্ধ কিয়ি বলোধ্ কয়ি। এই িজিবজি্টি িজিজস্জিয়ি "জববে।" 
আময়দি পেশ্ট কয়ি নলো। সজি্ বলয়ি, এই িজিজস্জিয়ি আমিলো "জববে"  
বিলোিলো আকজষ্টি নলো েওয়লোি গিটিলো কজি। অিএব, অনুিণয়নি শি্ট এই গর 
এটলো িি্টলোি িন্য িলোিপেজিক জববেলোস এবং জনভ্টীকিলোি প্সগি প্য়য়লোিন; 
রলোি িটভূজম জেসলোয়ব সময় এবং স্লোজয়য়ত্বি প্য়য়লোিন। অবয়শয়ষ, জবস্ৃি 
আমললোিলোজ্রিক প্য়িটিলোগুজল িলোয়দি দক্িলো ও স্বছেিলো জনজচিি কিলোি িন্য  
জবজভন্ন প্জরিয়লোগুজল এবং িলোয়দি িললোিলগুজলয়ক সম্ূণ্টভলোয়ব জনয়্রিণ 
কিলোি প্য়িটি কয়ি। এটলো সজি্ বলয়ি, আধুজনক কম্টয়ক্য়ত্রি অবস্লোয়ক  
সংজ্লোজয়ি কয়ি। অনুিণন সম্জক্টি সম্য়ক্টি িন্য এই িজিজস্জি 
সমস্লো িি্টজিি, গকননলো, আমললোিলোজ্রিক সমলোধলোন অজনয়দ্টশ্যিলো এবং রূ-
িলোন্য়িি সম্ভলোব্িলোি সলোয়ে সলোমঞ্স্িূণ্ট নয়। এখন প্য়য়লোিন, অনুিণ-
গনি িূব্ট শি্ট জনয়য় একজট িুঙ্খলোনুিুঙ্খ ির্টলোয়ললোিনলো কিলো।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
েলোট্টমুট গিলোসলো <hartmut.rosa@uni-jena.de>

mailto:hartmut.rosa%40uni-jena.de?subject=


 ৪৫

জিজড ভজল. ৮ / # ২ / আগস্ট ২০১৮

>>

> বলকলোয়নি জবরুয়ধি 
   সেয়রলোজগিলোি সমলোিি্বি

গিসজমনকলো ল্লোঞ্লোক-এি সলোক্লোৎকলোি

জবজ্লোন ও প্রুজক্ত জভজতিক সমলোিজবজ্লোন, নিুন নিুন উদ্লোবন ও উদ্লোবন 
নীজিি সলোমলোজিক গপ্ক্লোিট, অে্টননজিক সমলোিজবজ্লোন, কম্ট গক্য়ত্র 
সমলোিজবজ্লোন এবং আিও নলোনলোজবধ গক্য়ত্র গিসজমনকলো ল্লোঞ্লোক একিন 
িজিজিি নলোম। জিজন গরিলোয়য়জশয়লোি রলোয়গ্রব জববেজবদ্লোলয়য়ি সমলোিজব-
জ্লোন জবভলোয়গি অধ্লোিক এবং গরিলোয়য়জশয়লোন গসলোজশওলজিকলোল এয়সলো-
জসয়য়সন (জসএসএ)-এি বি্টমলোন সভলোিজি। িলোঁি সলোম্প্রজিক প্কলোজশি, 
গশলোিনলোয় িলোদ্রলোঙ্লো আসভলোিক, িুস্কজট েল Innovation Culture in 
Crony Capitalism. Does Hofstede's Model Matter? 
(২০১৭)। এই সলোক্লোিকলোিজট প্ভলোব জবস্লোিকলোিী সলোমলোজিক িয়্বিি  
একজট প্কয়পেি অংশজবয়শষ রলো একই সলোয়ে  প্খ্লোি সমলোিজবজ্লোনী-
গদি কয়েলোিকেয়নি মলোধ্য়ম িলোিীয় এবং আন্ি্টলোজিক গক্য়ত্র সমলোি-
জবজ্লোয়নি ব্বধলোন িুয়ল ধিয়ি িৎিি। সলোক্লোৎকলোিজট জনয়য়য়ছন ল্লোজব-
গনি কুনলোয়শজভ, আইএসএ িুজনয়ি গসলোজশওলজিস্ট গনটওয়লোক্ট 
এয়সলোজসয়য়ট-এি সদস্, এমএ (সমলোিজবজ্লোন), ইউজনভলোজস্টজট অব  
জপ্জস্টনলো, কয়সলোভলো।  

গিসজমঙ্লো ল্লোঞ্লোক। 

ল্লোকুঃ ইউজনভলোজস্টজট অব রলোয়গ্রব এবং গরিলোয়য়জশয়লোন গসলোজশওলজিকলোল 
এয়সলোজসয়য়সন  (জসএসএ) গেয়ক লব্ধ অজভজ্িলো সম্য়ক্ট জকছু বলুন?

গিল্লোঃ রজদও আইজন জবধলোন এবং অে্টননজিক সীমলোবধিিলোি আয়ললোয়ক 
সম্প্রজি  গরিলোয়য়জশয়লোন গসলোজশওলজিকলোল এয়সলোজসয়য়সন  (জসএসএ)-এি 
গিশলো জভজতিক মর্টলোদলোি িজিবি্টন েয়য়য়ছ, িয়ব সংরটনজটি অভ্ন্িীণ 
িৎিিিলো জনকট অিীয়িি একরুগ অবজধ বৃজধি গিয়য়য়ছ। ১৯৫৯ সলোয়ল 
প্লোয় ৫০ িন সদস্ জনয়য় জসএসএ প্জিজষ্ি েয়য়জছল। বি্টমলোয়ন আমলোয়দি 
প্লোয় ২০০ িয়নি অজধক সদস্ িয়য়য়ছ।

সমলোিজবজ্লোনয়ক একজট গিশলো এবং জশক্লো উন্নীি, িজিবধ্টন এবং িক্লো 
কিলোি অজভলক্ জনয়য় সংগঠনজট এজগয়য় িয়লয়ছ। জসএসএ এককভলোয়ব 
সদস্য়দি গস্বছেলো গসবলোমূলক কলোয়িি উিি জনভ্টি কয়ি িয়ল এবং আজম 
একলোয়ডমীি বজেভূ্টি আিও সমলোিজবজ্লোনীয়দি এই সংরটয়ন অন্ভু্টক্ত 

কিয়ি িলোই; সলোম্প্রজিক গিশলোজভজতিক গয়বষণলোয় গদখলো জগয়য়য়ছ গর, প্লোয় 
অয়ধ্টক সমলোিজবজ্লোয়নি স্লোিকিলো সমলোিজবজ্লোন জবষয়ক গয়বষণলো ও 
জশক্লোি বজেভূ্টি অন্য কম্টয়ক্য়ত্র রুক্ত েয়।

ল্লোকুঃ জক ধিয়ণি কলোর্টরিম, িলোঠ্সূজি এবং দৃটিলোয়ন্ি মলোধ্য়ম গরিলোয়য়জশ-
য়লোন সমলোিজবজ্লোয়নি কলোর্ট িজিজধ প্সলোি ললোভ কয়িয়ছ? গসখলোয়ন জববেজব-
দ্লোলয় এবং কম্টয়ক্য়ত্রি ময়ধ্ সম্ক্ট জক রূি?

গিল্লোঃ সমলোিিলোজ্রিক রুয়গ মলোর্্টবলোয়দি  আজধিি্ েলোকয়লও গরিলোয়য়জশয়লোন 
সমলোিজবজ্লোন গকলোন একক দৃটিলোয়ন্ি উিি প্জিজষ্ি েয় জন। স্বগ্টীয় অধ্লো-
িক রুজড সুয়িি, ১৯৬৩ সলোয়ল ইউজনভলোজস্টজট অব রলোয়গ্রব-এ প্েম সমলো-
িজবজ্লোন জবভলোগ প্জিজষ্ি কয়িন, জরজন সমলোিজবজ্লোনয়ক প্িজলি দশ্টয়নি  
জনিীক্লো এবং িলোজ্বিক সমলোয়ললোিনলো জনভ্টি জশক্লো জেয়সয়ব জবয়বিনলো কিয়িন।  
এই মিবলোদ জনজব্টয়শয়ষ, িজটল সমলোয়ললোিনলো জভজতিক জিন্লোবৃজতিয়ি একই 
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সময়য় জকছু সমলোিজবজ্লোনী অন্যলোন্য গপ্জক্য়ি িলোয়দি মিবলোদ প্জিষ্লো 
কয়িন, গরগুয়ললো েল কলোঠলোয়মলোগি জরিয়লোবলোদ, জশকলোয়গলো স্কুল, সলোংয়কজিক 
জমেজ্রিয়লো ি্বি। সমসলোমজয়ক গরিলোয়য়জশয়লোন সমলোিজবজ্লোন, জববে সমলোিজব-
জ্লোনয়ক এি বহুমুখী দৃটিলোন্মূলক প্কৃজিি আয়ললোয়ক ব্লোখ্লো কয়ি। গরয়েিু 
গরিলোয়য়জশয়লোয় সমলোিজবজ্লোয়নি িলোঁিজট জবভলোগ িয়য়য়ছ, প্য়ি্কজট জবভলোগ 
জকছু জনজদ্টটি জবষয়, ধলোিণলো এবং িধিজিগি অজভগমনয়ক জবকজশি কিলোি 
প্য়িটিলো কয়ি। অন্যলোন্য জবষয়য়ি মি সমলোিজবজ্লোনও নিুন নিুন প্রুজক্ত 
এবং গিশলোগি উদ্লোবয়নি প্জিয়রলোজগিলোি সম্মুখীন। আমলোি ময়ি, জশক্লো 
জেয়সয়ব সমলোিজবজ্লোন-এি স্বলোভলোজবক ববজশটি্ স্বরূি গর বৃেৎ দৃশ্যিয়টি  
গপ্ক্লোিট িুয়ল ধয়ি িলো আদিই সব্টসম্মি সলোধলোিণ জ্লোন এবং এি িধি-
জিগি বলো িজিসংখ্লোন সংজলেটি দক্িলো রেম বলোিলোয়ি গিশলো জেয়শয়ব সমলোি-
জবজ্লোনয়ক উচ্চ স্য়ি আসীন কয়ি। বলোস্জবকই, গরিলোয়য়জশয়লোয় সমলোিজবজ্লো-
গনি স্লোিয়কিলো খুব কমই গবকলোি সমস্লোি সম্মুখীন েয় এবং বৃেৎ িজিসয়ি 
সমলোিজবজ্লোন ছলোড়লোও  অন্যলোন্য কম্টয়ক্য়ত্র এনজিও গেয়ক শুরু কয়ি স্লোনীয় 
সিকলোি িজিসয়ি িলোয়দি িদিলোিণলো লক্ণীয়।

ল্লোকুঃ  সব্টসলোধলোিয়ণি িন্য সমলোিজবজ্লোন বলো িলোবজলক গসলোজশওলজি রিমশ 
ব্লোিক গুরুত্বিূণ্ট েয়য় দলোঁজড়য়য়য়ছ। এই জবষয়য় গরিলোয়য়জশয়লো সম্য়ক্ট 
আিজন জক বলয়বন এবং আঞ্চজলক সেয়রলোজগিলোি সম্ভলোবনলো কিটুকু?

গিল্লোঃ সমলোিজবজ্লোয়নি একজট ধলোঁি জেয়সয়ব িলোবজলক গসলোজশয়লজি সব্ট-
সলোধলোিয়ণি ময়ধ্ গরিলোয়য়জশয়লোয় এ জবষয়য় মিজবজনময়য়ি একজট মলোধ্ম 
েয়য় উয়ঠ রলো সমলোিজবজ্লোয়নি একজট অন্যিম অজভলক্ জছল। এই  গপ্ক্লো-
িয়টি প্লোজিষ্লোজনক এবং ব্লোিক গ্রেণয়রলোগ্িলো, জকভলোয়ব িলোবজলক গসলোজশ-
ওলজি িনগয়ণি নীজি জনধ্টলোিণ জবষয়ক সলোমলোজিক গক্য়ত্র সম্জক্টি িলো 
িুয়ল ধয়ি। এ সবই িজিিূিক অজভলক্ এবং উভয়ই সমলোিজবজ্লোয়নি 
গবশ গুরুত্বিূণ্ট অংশ রলো এয়ক অিিয়ক আিও সুসংেি কয়ি। নীজি জনধ্টলো-
িণী জবয়লেষয়ণি একজট প্য়য়লোিনীয় অংশ েল সমলোি ববজ্লোজনক দক্ি। 
আঞ্চজলক সেয়রলোজগিলোি গিলোিদলোি উন্নয়য়নি লয়ক্ আমলোয়দি উজিি িলোঠ 
িয়রিি িললোিয়লি উন্নজিসলোধন রটলোয়নলো রলোয়ি কয়ি সলোমলোজিক নীজি জনধ্টলো-
িয়ণি গক্য়ত্র দক্িলো অজি্টি েয়।

ল্লোকুঃ "Integration of the Western Balkan Countries and 
Turkey in the Framework Programs: Some Empirical 
Evidence" শীষ্টক প্বয়ন্ধ আিজন, িলোদ্রলোঙ্লো আসভলোিক এবং িুিলোি িলো-
িয়কলোজভি িজচিমলো বলকলোন এবং িুিয়স্কি মধ্কলোি সেয়রলোজগিলোি গক্য়ত্র  
ইউয়িলোজিয়লোন ইউজনয়ন (ইউ) কলোঠলোয়মলো গপ্জক্য়ি গর বলোঁধলো িয়য়য়ছ গস 
জবষয়য় কেলো বয়লয়ছন। এি িললোিল আি নিুন অি্টনগুয়ললো জক জক?

গিল্লোঃ রিদূি আজম িলোজন, গশষ দশয়ক কয়সলোভলো গবশ অগ্রগজি সলোধন 
কয়িয়ছ, জকন্তু গয়বষণলোি িজিকলোঠলোয়মলো এখনও সয়ন্লোষিনক নয়। আমলোয়দি 
গয়বষণলো েয়ি আমিলো গিয়য়জছ  গর, ইউয়িলোজিয়লোন ইউজনয়ন জিসলোি্ট কজমউ-
জনজট আি িজচিমলো বলকলোন-এি মধ্কলোি বলোঁধলোগুয়ললো একই প্কলোয়িি। জকন্তু 
এই বলোধলোগুয়ললো অজিরিম কিলো িজচিমলো বলকলোন গদশগুয়ললোি িন্য গবজশ কটি-
সলোধ্। গয়বষণলো খলোয়ি আিও জবজনয়য়লোগ ব্জিয়িয়ক িজিকলোঠলোয়মলোয়ি উয়লে-
খয়রলোগ্ উন্নয়ন এবং অংশগ্রেণ মূলক আন্ি্টলোজিক গয়বষণলো এবং সেয়রলো-
জগিলো মূলক উদ্লোবন সম্ভবিি েয়ব নলো। িলোিীয় জবজ্লোন জবষয়ক নীজি 
জনধ্টলোিকয়দি উজিি এমন িদয়ক্ি গ্রেণ কিলো রলোয়ি কয়ি স্বি্রি গয়বষয়ক-
িলো এবং গয়বষণলো প্জিষ্লোনগুয়ললো আন্ি্টলোজিক গয়বষণলো এবং উদ্লোবন প্ক-
গপে অংশগ্রেণ কিয়ি উদ্ীপ্ত েয়। গয়বষণলো সেয়রলোজগিলো এবং গয়বষকয়দি 
জবিিণ জবয়শষ প্য়ণলোদনলোি মলোধ্য়ম উদ্ীপ্ত িলোখয়ি েয়ব। জশক্লো ব্বস্লো  
গয়বষণলোি সজেি আিও দৃঢ় ভলোয়ব সম্জক্টি কিয়ি েয়ব।

সলোমে্ট্ বিজিি লয়ক্ প্লোজিষ্লোজনক গয়বষণলো গক্য়ত্র জবয়শষ রত্ন গনওয়লো 
উজিি। রজদও জবজভন্ন জবয়লেষণ েয়ি প্কলোজশি েয়য়য়ছ গর গয়বষকিলো 
িলোয়দি প্জিষ্লোন েয়ি প্দতি সেয়রলোজগিলো এবং গনিৃত্ব েয়ি প্য়দয় প্য়িটিলোি 
উিি িুলনলোমূলক ভলোয়ব সন্তুটি, এ গেয়ক প্জিিন্ন েয় গর এই সন্তুজটিি  

কলোিণ জক ধিয়ণি অজিজিক্ত সেয়রলোজগিলোি িলোিলো দলোজবদলোি গসই জবষয়য় 
িলোয়দি অজ্িলো। মধ্স্িলোকলোিীয়দি একজট িধিজি প্জিষ্লো কিলো কলোর্টকিী 
েয়ব- গরজট বৃেৎ প্জিষ্লোয়ন, জববেজবদ্লোলয়য়, অেবলো আগ্রেী গগলোষ্ীি কন-
গসলোজট্টয়লোয়ম িিলোমশ্টদলোিলো, ববজ্লোজনক িজিিলোলকয়দি একজট গনটওয়লোক্ট 
বিজি কিয়ব- রলোিলো গয়বষক/প্জিষ্লোন এবং ইউ প্শলোসন-এি ময়ধ্ জমে-
জ্রিয়লোয় সেলোয়িলো কয়ি।

ল্লোকুঃ এই অঞ্চয়লি অজস্জিশীলিলোি আশংকলো গমলোকলোয়বললোয় আিনলোি প্-
স্লোজবি গকৌশলজট জক রূি?

গিল্লোঃ এই প্য়শ্নি উতিি এি সেি নয়। আমলোয়দি এই অঞ্চলজট সব 
সময়ই নলোনলোজবধ হুমজকি সম্মুখীন জছল রলো আঞ্চজলক, িলোিীয় এবং 
িলোজিগি বিন্দ্ব গেয়ক শুরু কয়ি গস সকল ভীজিপ্দ অবস্লো রলো িুয়িলো জববে-
গকই আশংকলো িনক অবস্লোয় িলোয়খ গরমন  অজভবলোসন সঙ্ট জকংবলো ববজবেক 
স্রিলোস, এগুয়ললো আমিলো এড়লোয়ি িলোজিজন। এয়েন সঙ্ট গমলোকলোয়বললো সব 
সময়ই সেি েয় রখন প্জিয়বশী গছলোট গদশগুয়ললোয়কও এজক িকম িজি-
জস্জি গমলোকলোয়বললো কিয়ি েয়। একই িকম সমস্লো গমলোকলোয়বললোয় জভন্নমি 
জনজব্টয়শয়ষ সেয়রলোজগিলো এবং উন্ুক্ত সংললোিই েল গরেষ্ িন্থলো। রজদও 
কিলোি গিয়য় বললো অয়নক সেি, জকন্তু আজম অন্য গকলোন িে গদজখ নলো। রখন 
সমগ্র অঞ্চয়লি অে্টননজিক উন্নজি জনজচিি েয় িখন আমলোয়দি সেয়রলোজগ-
িলোি িন্য একজট সলোধলোিণ গক্ত্র বিজি েয়। উন্ুক্ত সীমলোন্ এবং অবলোধ 
গরলোগলোয়রলোগ এি িন্য প্য়য়লোিনীয় িূব্টশি্ট।

ল্লোকুঃ এটলো সি্ গর কয়সলোভলো সঙ্য়টি সমলোধলোয়ন  িলোিননজিক, কূটননজিক, 
সলোমজিক সংস্লোয়নি একই সলোয়ে আন্ি্টলোজিক প্জিষ্লোনগুয়ললোি একজট 
ববজবেক প্জিশ্রুজি জছল। জবদ্মলোন আঞ্চজলক জবয়বিষ ও ববজিিলো এবং শজক্ত 
ধি িলো্রি সমূয়েি ভূ-িলোিননজিক সমীকিয়ণি আয়ললোয়ক কয়সলোভলো এবং 
অন্যলোন্য বলকলোন িলোয়্রিি কলোর্টকলোিীিলোি গকমন সম্ভলোবনলো িয়য়য়ছ?

গিল্লোঃ আজম কয়সলোভলো জবষয়য় গকলোন জবয়শষজ্ নই আি প্কৃি িয়ক্ সলো-
ম্প্রজিক জবষয়য় আজম কমই িলোজন। সলোধলোিণভলোয়ব আজম বলয়ি িলোজি 
বলকলোন এি ইজিেলোস অয়গলোিি কিলো রলোয়ব নলো, আি এই দলোয়বধিিলো আমিলো 
খুব সেয়ি এড়লোয়ি িলোজি নলো। সলোয়বক রুয়গলোস্লোজভয়লোি কম উন্নি 
স্বলোয়তিশলোজসি অঞ্চল গেয়ক উদ্ব নব্ িলো্রি, কয়সলোভলো, উতিিলোধুজনকিলোি 
নলোনলোজবধ প্জিয়রলোজগিলো এবং রূিলোন্য়িি সম্মুখীন। এটলোই গদশজটয়ক আন্-
ি্টলোজিক অে্টননজিক সংস্লো এবং শজক্তধি িলো্রি সমূয়েি জনকট জনভ্টিশীল 
কয়ি িুয়ল। ইউ-এি বি্টমলোন সঙ্ট, বলকলোন গদশ সমূয়েি ইউ অজধভুক্তি 
ব্লোিলোিজটয়ক জিজছয়য় জদয়য়য়ছ, জকন্তু এই ব্লোিলোিজট আঞ্চজলক  জস্জিশীলিলো  
আনয়ন কিয়ি িলোিি। জবয়বিষ আি ববজিিলো েল দুন্টীিগ্রস্ িলোিননজিক 
অজভিলোি গরেণীি  ক্মিলো ললোয়ভি েলোজিয়লোি। প্লোয় অয়ধ্টয়কি অজধক িরুণ 
িনসংখ্লো এবং িীরি গবকলোি সমস্লোি দরুন, কয়সলোভলো একজট দীর্ট সঙ্টলো-
বস্লোি ভয়লোবে িজিণজিি জদয়ক ধলোজবি রজদ নলো বড় ধিয়ণি গকলোন অবকলো-
ঠলোয়মলোগি িজিবি্টন কিলো নলো েয়। এই গক্য়ত্র জশক্লো ব্বস্লো গিলোিদলোি 
কিয়ণি মলোধ্য়ম জশক্লোে্টীয়দি স্বজনভ্টি কয়ি গয়ড় গিলোললোি প্য়লোস সবয়িয়য় 
িলপ্সূ েয়ব।  অন্যেলোয় এই িনিয়দি নব্ সে্লোয়ব্দি প্িন্য়দি িলোয়দি 
িূব্টবি্টী প্িয়ন্ি গিয়য়ও আিও গবজশ িলোিীয়িলোবলোদ, গগলোষ্ী সংকীণ্টিলো 
এবং সব্টগ্রলোসী ময়নলোভলোয়ব আবধি েয়য় রলোওয়লোি ভয়লোবে প্বণিলো গেয়ক 
রলোয়। এই জবজছেন্নিলোবলোদ বলো বলকলোন িজিণজি গেয়ক উতিিয়ণ সমলোিজবজ্লো-
গনি ি্বি এবং গয়বষণলো িলোিপেলোজিক সেয়রলোজগিলো ও জববেলোয়সি ময়নলোভলোব 
গয়ড় গিলোললোি মলোধ্য়ম আমলোয়দি সলোেলোর্ কিয়ি িলোয়ি।

ল্লোকুঃ আিজন জক ময়ন কয়িন িুঁজিবলোয়দি রিমশ জবকলোশ িৃজেবীি জবজভন্ন 
িনিয়দি মলোনুষয়ক জবকপে সিকলোি ব্বস্লোয় জিয়ি গিয়ি িুনিলোয় 
ভলোবলোয়ব? িুঁজিবলোয়দি সব্টগ্রলোসী ময়নলোভলোব সলোমলোজিক ন্যলোয়জবিলোি গক িদদ-
জলি কিলোি মলোধ্য়ম জনয়িই এক গভীি সঙ্ট কলোয়ল উিনীি েয়য়য়ছ। এই  
ব্লোিলোিজট িূব্ট এবং দজক্ণ-িূব্ট ইউয়িলোয়ি আিও প্কট কলোিণ সমলোিিয়্রিি 
িিয়নি িি গর অজভিলোি দুন্টীজিগ্রস্ িলোিননজিক গগলোষ্ীি আজবভ্টলোব 
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গসখলোয়ন েয়য়য়ছ, আইয়নি শলোসনয়ক িলোিলো রলোয়ছেিলোই ভলোয়ব ভূলুজণ্ঠি 
কয়িয়ছ। এ জবষয়য় আিনলোি ব্লোখ্লো  ও িিলোমশ্ট িলোনয়ি িলোজছে?

গিল্লোঃ বলোড়য়ি েলোকলো িনসংখ্লোি মলোধ্য়ম প্জিজনজধত্ব মূলক গণি্রি 
একজট প্জিয়রলোজগিলোি  মধ্ জদয়য় রলোয়ছে। বৃেৎ িজিসয়ি িনগয়ণি উিি 
প্ভলোব এবং জসধিলোন্ গ্রেণ প্জরিয়লোয়  গণিলো্রিলোয়লোয়নি কলোজঙ্কি অগ্রগজি নলো 
েওয়লো সয়্বিও, অয়নয়কই প্ি্ক্ গণি্রি ও জবকপে সিকলোি ব্বস্লোয়কই 
সমলোধলোন জেয়সয়ব গদয়খ েলোয়কন।

িজিবি্টয়নি মধ্ জদয়য় রলোওয়লো সমলোি ব্বস্লোয় গণি্রি িনগয়ণি প্ি্লোশলো 
িূিয়ণ ব্ে্ট। এই সমস্লো গুয়ললো গেয়ক উতিিয়ণি িে জেয়সয়ব রলো প্িীয়মলোন 
েয় িলো একজদয়ক গরমন প্ি্ক্ গণিয়্রিি সলোিলোই গলোয়, অন্য জদয়ক িলো 
জবজভন্ন িনজপ্য় আয়্লোলনয়কও উয়বিজলি কয়ি। জকন্তু এই আয়্লোলনগুয়ললো 
আদয়িও এই অঞ্চয়লি িয়্রে িয়্রে জবদ্মলোন িুঁজিবলোদয়ক দমলোয়ি িলোয়িজন।

দুন্টীজি-গ্রস্ অজভিলোি িলোিননজিক গগলোষ্ী আি জবতিশলোলীয়দি ক্মিলোি জন-
য়্রিয়ণ ব্ে্টিলো,পেটিিই গণিয়্রিি খুঁি িুয়ল ধয়ি। সমলোিি্রি গেয়ক উদলোি 
গণিয়্রিি জদয়ক গমন িূব্ট ও দজক্ণ-িূব্ট ইউয়িলোয়ি জবজভন্ন ময়ডয়লি অব-
িলোিণলো কয়িয়ছ; মুক্তবলোিলোি ময়ডল গেয়ক আিও সলোমলোজিক িুঁজিবলোয়দি 
ময়ডয়লি জদয়ক রূিলোন্ি। রুধি ছলোড়লোও আমলোয়দি অঞ্চলজট জবকলোশমলোন 
িুঁজিবলোদ এবং অন্যলোন্য িলোিননজিক িুঁজিবলোদ েয়ি গিেলোয় গিি নলো, বিং 
বি্টমলোয়ন এই ধলোিলোই অঞ্চয়লি অন্যলোন্য গদশয়ক শলোসন কিয়ছ। রজদও 
িৃজেবীি অন্যলোন্য গদয়শি িুলনলোয় আমলোয়দি অঞ্চয়ল সলোমলোজিক অসলোম্ 
এবং ধনী গজিয়বি ব্বধলোন কম এবং উন্নিিি মধ্জবতি গরেণীও বলোড়য়ছ। 
আমলোি ময়ি গরয়কলোয়নলো উন্নয়নমূলক িদয়ক্য়িি িন্য  দুন্টীজিি গক্য়ত্র এক 
িুল িজিমলোণ ছলোড় নলো গদয়লো নীজি, স্বলোধীন জবিলোি ব্বস্লো এবং কম্টসংস্লোন 
বিজিি লয়ক্ নিুন অে্টননজিক ময়ডল বিজি কিলো প্য়য়লোিন।

ল্লোকুঃ  আমলোয়ক গদওয়লো এক সলোক্লোিকলোয়ি জরিজটশ সমলোিজবজ্লোনী অ্লোন্থজন 
জগয়ডন্স বয়লজছয়লন ইউয়িলোজিয়লোন ইউজনয়ন-এি রিমজবকলোয়শি ধলোিলোয় 
এখন এক রিলোজন্ কলোয়লি মধ্ জদয়য় রলোয়ছে জবয়শষ কয়ি ইউ নলোগজিকয়দি 
ময়ধ্ ইউ-এি উিি সিলোসজিভলোয়ব আস্লো কয়ম গগয়ছ। গরিলোয়য়জশয়লো আি 
কয়সলোভলোি অবস্লোন ইউ-এি সংকটকলোল আি িৃজেবীি অন্যলোন্য গদয়শি   
জকভলোয়ব বুঝয়ি িলোজি?

গিল্লোঃ রজদও আজম ইউ-এি ক্মিলো বৃজধিি জবয়িলোধী কখয়নলো জছললোম নলো 
জকন্তু এটলো পেটি গর ইউয়িলোজিয়লোন আমললোয়দি  উদ্ব িজিজস্জি গমলোকলোয়ব-
ললোি িন্য  রেলোে্ট ও িজড়ৎ উিলোন্ি গনই। রিলোয়সলস আি ইউ-এি মধ্কলোি 
প্লোজিষ্লোজনক ক্মিলোি গর ববষম্, আি বলোয়ি নীজি এবং কলোলয়ক্িণ 

জবষয়ক িজটলিলো, ইউ িনগয়ণি ময়ধ্ সংস্লোজটি জববেলোসয়রলোগ্িলো নটি 
কয়িয়ছ। এি িজিবি্টন আবশ্যক। অসমবেয়কৃি আজে্টক এবং িলোিস্ব 
সম্জক্টি নীজিই এই ইউয়িলোজিয়লোন সঙ্য়টি গিছয়ন দলোয়ী। এিসব  
জভন্নিলো জনয়য়  রেম, অে্ট আি জিজনসিয়ত্রি একজট সলোধলোিণ বলোিলোি সজঠক 
ভলোয়ব িলয়ি িলোয়ি নলো।

ল্লোকুঃ জগয়ডন্স আিও বয়লজছয়লন ইউ-এি উিিন্তুি অগ্রগজিি মলোধ্য়মই 
গকবল বলকলোন গদশগুয়ললোি সমস্লোি সমলোধলোন েয়ি িলোয়ি।  জিজন বয়লজছ-
গলন গর, মূল ব্লোিলোিজট েল সলোজব্টয়লোি উজিৎ গরিলোয়য়জশয়লোি িে অনুসিণ 
কয়ি ইউ-এি সদস্ েয়য় রলোওয়লো, আি এয়ি আশলো কিলো রলোয় গর এভলোয়ব 
কসভলোি ইউ সদস্ েওয়লোি িলোস্লো সেি েয়য় রলোয়ব। আমলোি প্শ্নজট েল, 
গরয়েিু  কসভলো মলোত্র ১০ বছি আয়গ স্বলোধীন েওয়লো একজট গছলোট গদশ, এটলো 
জক এখনও ইউ গি একীভূি েয়ি এবং জভসলো জবষয়ক ব্লোিলোয়ি সমস্লোি 
সম্মুখীন েয়ছে? এই জবজছেন্নিলো আমলোয়দি ইউয়িলোি ব্লোিী অবলোধ িললোিল, 
অন্যলোন্য ইউয়িলোজিয়লোন গদশ, সংস্কৃজিি সলোয়ে গরলোগলোয়রলোগ, কম্টসংস্লোন, ইউ 
বলোিলোয়ি স্বীকৃজি  বলোঁধলোগ্রস্  কিয়ছ, গরখলোয়ন আমলোয়দি ৬০% িনসংখ্লোি 
বয়স ২৫ বছয়িি জনয়ি। আমিলো িলোই ইউ-এি সলোয়ে একীভূি েওয়লোি  
প্য়য়লোিনীয়িলো অনুভব কজি। ইউয়িলোয়ি একীভূি েয়ি েয়ল কয়সলোভলোি জক 
কিলো উজিৎ বয়ল আিজন িিলোমশ্ট গদয়বন?

গিল্লোঃ আজম আমলোি জবজশটি সেকম্টী জগয়ডন্স-এি সলোয়ে একমি। আমলোি 
িূব্টবি্টী প্য়শ্নি উতিয়িই িিলোমশ্টগুয়ললো গদওয়লো আয়ছ। ইউ গি একীভূি 
ব্লোিলোিটলো েল অয়নকটলো আটজকয়য় গিললো, রলো জকনলো সমবেয়য়ি প্জরিয়লো 
ধীিগজি সম্ন্ন কয়ি জদয়ি িলোয়ি। কয়সলোভলো গেয়ক বড় সংখ্লোয় গদশলোন্ি 
গমন গকলোন িলপ্সূ ব্লোিলোি নয়। কয়সলোভলোি ইউ-এি সদস্ েওয়লোি 
আকলোঙ্কলো বলোস্বলোয়য়নি িে খুব সেি বয়ল ময়ন েয় নলো, অন্ি গরিলোয়য়জশ-
য়লোি অজভজ্িলো আমলোয়ক িলোই বয়ল। জস্জিশীলিলো এবং সলোমলোজিক জনিলোিতিলো 
ইউ একীভূি কিয়ণি প্ধলোন িূব্ট শি্ট েয়লও, নিুন িদ প্লোে্টীয়দি প্জি-
গরলোজগিলোয় ইউ একীভূি েওয়লো আিও কজঠন েয়য় দলোঁজড়য়য়য়ছ। িয়ব আজম 
এখনও ইউ আি উজ্জ্বল ভজবষ্যৎ আয়ছ বয়ল ময়ন কজি আি িলো প্লোজন্ক 
সদস্ িলো্রিয়দি উন্নজিয়ি সেলোয়ক েয়ব বয়ল জববেলোস িলোজখ। দ্রুি িীবন 
মলোয়নি উন্নজিি প্ি্লোশলো িূিণ নলো েওয়লো আি প্লোেজমক ভলোয়ব গর অভীটি 
সুিল িলোওয়লোি প্ি্লোশলো জছল িলো আশলোনুরূি গজিয়ি নলো েওয়লো সয়্বিও  
এগুয়ললো সলোমলোজিক এবং অে্টননজিক িুনগ্টঠয়নি িয়ে অন্িলোয় জেয়সয়ব 
গণ্ কিলো উজিি েয়ব নলো।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ  
ল্লোজবয়নি কুয়নলোয়শজভ <labinotkunushevci@gmail.com>
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িষ্টয়দি সদস্
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িলোয়নলোি দ্রুি বজধ্টি শেিগুয়ললোি প্লোয়ন্ অয়ধ্টয়কি গবজশ বলোজড় 
ধ্ংস েয়য় আয়ছ। এিকম বলোজড়গুয়ললোি ময়ধ্ জকছু "শজক্ত-
শলোলী সংরুক্ত বলোজড়" আয়ছ, রলোিলো আবলোসন উন্নয়নকম্টীয়দি  
িলোন্নলো কিলোি দুই ধলোিজবজশটি ছুজি জদয়য় ভয় গদখলোয়। জবজভন্ন-

ভলোয়ব হস্ন্যস্ কিলোি গক্য়ত্র "গ্লোং জদয়য় িিলোস্ কিলোি" অজভয়রলোগ 
গিলোয়ল। অয়নকলোংয়শ উন্নয়নকম্টীয়ক খুন কিলোি হুমজক জদয়য় েলোয়ক। গি 
কয়য়ক বছি ধয়ি, অজধকলোংশ বলোজড়ি প্জিয়বজশিলো িলোয়দি বলোজড় গছয়ড় 
জদয়য়য়ছ। িলোিলো িলোয়দি িজমি বদয়ল অে্ট জনয়ছে এবং িলোিলো উচ্চিললো 
জবজশটি অ্লোিলোট্টয়ম্টগুয়ললোয়ি িয়ল রলোয়ছে। জকন্তু এই গ্রলোয়ম প্লোয় জবশজট 
এিকম সংরুক্ত গলোে্টস্্ এ িকম ভলোয়ব গরয়ি অস্বীকৃজি িলোজনয়য়য়ছ। জিন 
মলোস িি আজম আবলোসন উন্নয়নকম্টীয়ক আমলোি িীয়নি নগিলোয়ন নীজি 
সংরিলোন্ গয়বষণলোয় রুক্ত কিয়ল, গদজখ ভয়ংকি জিত্র। বুয়ল্ডলোিলোি গরন প্-
জিয়িলোধকলোিীয়দি দুইিললো গ্রলোয়মি বলোজড়ি িন্য গিৌঁয়ছ গগয়ছ। গলোে্টস্্ধলোিী 
িলোি বলোজড়ি িলোিিলোয়শ গ্লোয়সলোজলন গেয়ল জদয়য়য়ছ। গ্লোয়সলোজলন ট্লোংক 
জ্য়ল উয়ঠয়ছ, বলোজড়ি দিিলো বন্ধ কয়ি গিয়খয়ছ। গস ছলোয়দ উয়ঠ জগয়য়য়ছ 
এবং জনয়িি িীবন গদওয়লোি িন্য জবয়স্লোিয়ণি িন্য অয়িক্মলোন 
গেয়কয়ছ।       

   জকন্তু আজম গদয়খজছ, উন্নয়নকম্টীয়দি ব্জক্তগি জনিলোিতিলো দয়লি দুইিন 
িলোিদশ্টী সদস্ ছলোদ গেয়ক িলোয়ক টলোনয়ি টলোনয়ি নলোজময়য়য়ছ। অন্যিলো 
অি্ন্ িলোিদজশ্টিলোি সয়গি  আগুন জনজভয়য় জদয়য়য়ছ এবং এিিি বুয়ল্ডলো-

>>

িূব্ট িীয়নি একজট শেয়িি প্লোয় অধ্ট ধ্ংস েয়য় রলোওয়লো শজক্তশলোলী সংরুক্ত বলোজড়, িুন ২০১৭। 
জিত্র গ্রেয়ণ ইউ দু।

িলোি জদয়য় বলোজড়জট সমলোন কিলোি কলোয়ি গনয়ময়ছ। এটলো জছল দশম "সংরুক্ত 
বলোজড়"। এজট একজট িজিভলোষলো রলো জনয়দ্টশ কয়ি এমন কৃজষিীবীয়দি বলোজড়, 
রলোিলো একগুঁয়য়ি মি বলোজড় আঁকয়ড় েলোয়ক। রলো গসজদন সকলোয়ল িলোিলো 
গুজড়য়য় জদয়য়জছল। প্েম নয়জটি গক্য়ত্র এক র্টলোিও কম সময় গলয়গয়ছ।    

     িীয়নি দ্রুি নগিলোয়ন বড় িজিসয়ি সিকলোজিভলোয়ব িনগয়ণি িন্য িজম 
দখলয়ক লক্্ কয়ি সংরজটি েয়। লক্ লক্ কৃজষিীবীয়দি গলোে্টস্্ নূ্ন-
িম অয়ে্টি জবজনময়য় উয়ছেদ েয়য়য়ছ ও িলোয়দি অন্যত্র িলোয়গলো গদওয়লো 
েয়য়য়ছ। গি দশ বছয়ি, গক্রিীয় িলোি্ িজম রূিলোন্ি, কৃজষিীবী ও 
কৃজষিজম িক্লোি গক্য়ত্র আইন ও প্লোজিষ্লোজনক কলোঠলোয়মলোি সংস্কলোি কয়িয়ছ। 
জকন্তু এখয়নলো স্লোনীয় সিকলোয়িি িজম জবজরি কিলো েল প্ধলোন আয়য়ি উৎস। 
িীয়নি স্লোনীয় কিৃ্টত্বগুয়ললো কৃজষিীবীয়দি অন্যত্র স্ললোজভজষক্ত কিয়ছ এবং 
আবলোজসক এললোকলোগুয়ললো বলোজণজি্কভলোয়ব ব্বেলোয়িি িন্য কৃজষিজম দখল 
িলোজি গিয়খয়ছ।     

     এখন িজম সংরিলোন্ জবয়বিষগুয়ললো িীয়নি অজধকলোংশ প্জিবলোদগুয়ললোয়ক 
উয়স্ক জদয়ছে। রখন সকল ধিয়নি সমলোধলোয়নি িেগুয়ললোি িে রুধি েয়, 
জবরুধি কৃজষিীবীিলো িলোয়দি শিীি জদয়য় বনজিক আত্মিক্লোি জভজতি বিজি 
কয়ি। িলোিলো একগুঁয়য়ভলোয়ব মলোজটয়ি আরলোি কয়ি িলোয়দি িুিয়নলো বলোজড়গু-
গললোয়ক ধয়ি িলোয়খ। িলোিলো জনয়িয়দি গ্রলোমীণ িীজবকলো বিলোয় িলোখয়ি বধি-
িজিকি।
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    প্জিয়িলোধ ও জনয়্রিয়ণি িন্য িনজপ্য় অজধকলোংশ সমলোিনবজ্লোজনক 
আয়ললোিনলোগুয়ললো িীয়নি  িলো্রি-সমলোিয়ক জভজতি কয়ি আবজি্টি েয়। এসকল 
আয়ললোিনলোয় জনিয়ব িজম সংরিলোন্ কৃজষিীবীয়দি প্জিয়িলোয়ধ 
প্ধলোনজরিয়লোশীল জেয়সয়ব গিৌি প্শলোসন ও শেি জভজতিক সিকলোিয়ক 
জনয়দ্টশ কিলো েয়ছে। জকন্তু িলোয়্রিি কি্টলোয়দি প্জি এই জবয়শষ আয়ললোকিলোি  
অন্য ধিয়নি জনয়পেষয়ণি উৎসয়ক উয়িক্লো কয়ি। গবসিকলোজি আবলোসন 
উন্নয়নকম্টী, রলোিলো স্লোনীয় সিকলোয়িি অধীয়ন কৃজষিীবীয়দি উয়ছেদ ও গব-
দখয়লি কলোি কয়ি, িলোয়দি িয়লই িীয়নি নগয়িি স্লোিি্ নিুন জভজতি 
বিজি েয়।          

     গি দুই দশক ধয়ি িীয়নি স্লোনীয় সিকলোিগুয়ললো আবলোসয়নি জনকলোশ 
ও উন্নয়য়ন ব্লোংক ঋয়ণি ওিি জনভ্টি কয়িয়ছ। ২০১৬ গেয়ক গক্রিীয় 
িলোি্ িজম উয়ছেয়দি িন্য কয়ঠলোি ভলোয়ব ব্লোংক ঋণ বন্ধ কয়িয়ছ। এি 
িজিবয়ি্ট স্লোনীয় প্শলোসয়নি গিৌি ব্ডয়ক উৎসলোজেি কিয়ছ। এয়ক্য়ত্র 
নব্ ব্ড মলোয়ক্টয়টি ওিি জনভ্টি নলো কয়ি, অজধকলোংশ স্লোনীয় কিৃ্টত্বগুয়ললো 
সলোেলোয়র্ি িন্য গবসিকলোজি আবলোসন উন্নয়নকম্টীয়দি সয়গি সুসম্ক্ট বিজি 
কিয়ছ।           

    ২০১৬-৮-এ আমলোি মলোঠ গয়বষণলোয়, আজম গদয়খজছ গবসিকলোজি 
আবলোসন উন্নয়ন সংস্লোগুয়ললো িজম উয়ছেয়দি প্য়ি্কজট িয়ব্ট সজরিয়ভলোয়ব 
গেয়কয়ছ এবং আজম আিও গদয়খজছ গর, আবলোসন কি্টলোিলো কৃজষিীবী প্-
জিয়িলোধকলোিীয়দি িজম সংরিলোন্ দলোজবয়ক অগ্রলোহ কিয়ি বহু ধিয়নি 
গকৌশল প্য়য়লোগ কয়িয়ছ।            

    বহু ির্টয়বক্ক জনয়দ্টশ কয়িয়ছন গর, িীয়নি স্লোনীয় কিৃ্টত্বগুয়ললো কখয়নলো 
কখয়নলো প্জিয়িলোধকলোিী সংরুক্ত গলোে্টস্্য়দি দমলোয়ি "ভলোড়লো কিলো গুণ্ডলোয়দি" 
ওিি জনভ্টি কয়ি। এয়ি িজিজস্জি আয়িলো িজটল েয়য় ওয়ঠ। গ্রলোয়মি 
অয়নক ক্লোডলোিিলো কৃজষিীবী সেকম্টীয়দি প্জি সেলোনুভূজিশীল েয়য় ওয়ঠ 
এবং এি িলোয়দি ঊধ্্টিনয়দি আয়দশ মলোনলোি িজিবয়ি্ট স্লোনীয় কম্টিলোিী-
িলো প্জিয়বজশ গ্রলোমবলোসীয়দি িক্ গনয়। এমনজক িলোিলোও সংরুক্ত গলোে্টস্্-
গদি একিন েয়য় ওয়ঠ।         

    জবশৃঙ্খল সজেংসিলো সলোংরলোজিক েিলোেজি ও বলোয়ি প্িলোিণলো বিজি কয়ি। 
এ িকম রটয়ল, গকৌশলগুয়ললো ভুল প্মলোজণি েয়। কখয়নলো কখয়নলো িলো 
গক্রিীয় সিকলোয়িি প্জি অনলোস্লো বিজি কয়ি এবং স্লোনীয় আমললোয়দি ক্লো-
জিয়লোয়িও বলোয়ি প্ভলোব গিয়ল। গবসিকলোজি আবলোসন উন্নয়ন সংস্লোয়দি  
প্জি সজেংসিলো বিজি কয়ি স্লোনীয় সিকলোয়িিলো জনয়িয়দি জনয়পেষয়ণি দলোয় 
এড়লোয়ি িে গখলোঁয়ি। অয়নকলোংয়শ ববধভলোয়ব িলোয়দি উয়ছেদ ও ধ্ংস 
কয়ি। গডয়ভলিলোয়িিলো, রলোিলো "জবনলো বলোধলোয়" ববধিলোি সয়গি সিলভলোয়ব 
গ্রলোয়মি এ িকম সংরুক্ত বলোজড়গুয়ললো ধ্ংস কয়িয়ছ, িলোিলো অজভজ্ গ্লোং 
সদ্টলোিয়দি (ধ্ংসকলোিী দল) ভলোড়লো কিয়ি িলোয়ি।         

   ধ্ংসকলোিী দয়লি সদস্িলো গটয়ন জেঁিয়ড় িলোয়দি বলোজড় গেয়ক নলোমলোয়। 
জকন্তু গকলোন ভলোয়ব আেি কয়ি নলো। একটলো জদক গেয়ক িলোয়দি গ্রলোমবলোসী-
গদি বিলোিলো মলোি গখয়ি েয়ি িলোয়ি, এ িকম ঝুঁজক আয়ছ বয়ল গমলোটলো অংক 
গদওয়লো েয়। স্লোনীয় কম্টকি্টলো ও আবলোসন উতিিদলোিলোয়দি উভয়ই আমলোয়ক 
স্মিণ কজিয়য় গদয় গর, গক্রিীয় ও প্লোয়দজশক সিকলোি একমলোত্র গণ মলোধ্-
মগুয়ললোয়ি প্জিবলোয়দি প্জিয়বদন প্কলোশ কিয়লই গকবল েস্য়ক্ি কয়ি। 

আি এটলো গকবল িখনই, রখন উয়ছেয়দ সলোংরলোজিক জকছু রয়ট, জকংবলো 
ব্লোিক েিলোেি েয়। শলোিীজিক আরলোি সলোমলোন্য উিশম কয়ি এই গবসি-
কলোজি জনিলোিতিলো বলোজেনীগুয়ললো সংরুক্ত গলোে্টস্্য়দি "শিীয়িি িলোিনীজি"-গক 
উয়িক্লো কয়ি এবং গক্রিীয় সিকলোয়িি েস্য়ক্য়িি সম্ভলোবনলো হ্লোস কয়ি।                

সংরুক্ত গলোে্টস্্য়দি দীর্ট প্জিয়িলোধ এই প্জরিয়লোয়ক অবশ্য আয়িলো িজটল 
কয়ি গিলোয়ল। কৃজষিীবী, রলোিলো িলোয়দি বলোজড়-রি গছয়ড় গদওয়লোি অস্বীকৃজি 
িলোনলোয়ি জবলবে কয়ি, িলোিলো দ্রুি সুয়দি িলোওনলো আদলোয় কয়ি। কখয়নলো 
এক িলোয়িি ময়ধ্ উধলোও েওয়লোি রটনলো আবলোসন গকলোম্লোজনয়ক গদউজলয়লো 
কয়ি।    

    জকন্তু রখন এিকম গলোে্টস্্িলো বড় বড় আবলোসন মলোজলকয়দি মুয়খলোমুজখ 
েয়, রলোিলো এই প্জরিয়লোয় সলোমলোন্য জবলবেয়কও অজিরিম কিয়ি িলোয়ি, িখন 
কৃজষিীবীিলো এয়কবলোয়ি অক্ম েয়য় রলোয়। প্য়ি্ক জদয়নি প্জিয়িলোয়ধি 
রটনলোয় সংরুক্ত গলোে্টস্্িলো প্জিজনয়ি জবধ্ংসী দয়লি কলোয়ছ হস্ন্যস্ েয়। 
কখয়নলো েয়ি হুজলগলোন িলোয়দি িলোনলোললো গভয়ঙ গিয়ল, স্লোনীয় গিৌি প্শলো-
সন িলোয়দি িলোজন ও জবদু্ৎ বন্ধ কয়ি গদয়। অয়নক গলোে্টস্্য়দি িন্য, দীর্ট 
শলোিীজিক ও মলোনজসক আরলোি জবিদিনক েয়য় ওয়ঠ। রলো গ্রেলোক, হৃদর্রি 
বন্ধ েয়য় রলোওয়লো, উয়বিগ ও েিলোশলোি িন্ গদয়। বুয়ল্ডলোিলোয়িি জটয়লোি সব্ট-
গশষ িদয়ক্য়ি গছয়ড় গদওয়লো েয়। আবলোসন উন্নয়ন প্জিষ্লোন এভলোয়বই  
গলোে্টস্্য়দি শলোিীজিক ও মলোনজসকভলোয়ব দুব্টল কয়ি গিয়ল।            

     সবগুয়ললো সংরুক্ত গলোে্টস্্গুয়ললো ভলোল একটলো ক্জিিূিয়ণি িন্য রুধি 
কিলোি গক্য়ত্র িলোয়দি প্জিয়িলোধ কিলোি কলোিণগুয়ললো জবজভন্ন ধিয়নি েয়। 
নগি এললোকলোি কলোয়ছ গর সকল গলোে্টস্্িলো, িলোিলো অজধক েলোয়ি ক্জিিূিয়ণি 
িন্য রুধি িলোজি িলোয়খন, গরয়েিু িুনঃবসজি স্লোিন িলোয়দি একমলোত্র আয়য়ি 
উৎস েয়য় ওয়ঠ। অয়নক শহুয়ি গ্রলোমবলোসী িলোয়দি িজময়ি বহুিল জবজশটি 
বলোজড় জনম্টলোণ কয়ি। এ গুয়ললোয়ক অজভবলোসী কম্টী ও অজিস কম্টিলোিীয়দি 
িলোিলো ভলোড়লো জদয়য় েলোয়ক, জকংবলো জনি িললোয় গছলোট ব্বসলোয়য়ি ব্বস্লো 
কয়ি। প্লোজন্ক গ্রলোমীণ শেয়ি, কৃজষিীবীিলো সংরুক্ত গলোে্টস্্য়দি একিন 
েয়য় ওয়ঠ। গকননলো িলোয়দি গর মূল্ জদয়ি িলোওয়লো েয়, িলোয়ি িলোয়দি 
অ্লোিলোট্টয়ম্ট গকনলোি সলোমে্ট্ েয় নলো। িলোয়দি সন্লোন-সন্জিয়দি অ্লোিলোট্ট-
গম্ট গকনলোি িন্য সেয়রলোজগিলোি িি বৃধি প্িন্ অধ্টধ্ংস বলোজড়য়ি িয়ড় 
েলোয়ক। িলোয়দি আি েলোকলোি িলোয়গলো েলোয়ক নলো।                   

    গকন কৃজষিীবীিলো "সংরুক্তয়দি" একিন েয়য় ওয়ঠ, এি গেয়ক এই 
সংরষ্টটলোই গবজশ গুরুত্বিূণ্ট। আজম একজট গ্রলোয়ম একিন মধ্ বয়সী গলো-
ে্টস্্য়ক রিুধি েয়য় আবলোসন উন্নয়ন প্জিষ্লোয়নি মলোঠ কম্টী সদয়স্ি িলোক্টড 
গলোজড়ি জনয়ি ঝলোঁি জদয়ি গদয়খজছ। গস শিে জনয়য়য়ছ গর এি প্জিয়শলোধ 
গস গনয়ব। একটলো দীর্ট কলোয়ঠি ললোজঠি ওিি ভি জদয়য় একিন প্জিয়িলো-
ধকলোিী, গর িলোি স্ত্রীয়ক শলোন্ কিয়ি কলোয়ছ আসয়ব, িলোয়কই ললোজঠ জদয়য় 
আরলোি কিলোি হুমজক জদয়য়য়ছ। প্জিয়িলোধকলোিীিলো ভয়য় ললোল েয়য় ওয়ঠ। 
বেলোসপ্বেলোস স্বপে েয়। আি িলোি স্ত্রী কলোন্নলোয় গভয়ঙ িয়ড়। "এটলো িলোি 
হৃদয়। আজম িলোজন, হৃদর্রি বন্ধ েয়য় রলোওয়লোয় িলোি একজদন মৃিু্ রটয়ব," 
বয়ল স্ত্রী কলঁোদল। জকন্তু গশলোনলোি গকউ েলোকল নলো।

সিলোসজি গরলোগলোয়রলোয়গি িন্যঃ 
ইউ দু <yue.du@wisc.edu>
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> গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এি 
গিলোমলোনীয় সম্লোদনলো িজিষ-
গদি িজিজিি 

>>

 

িলোইসলো-গ্লোজরিয়য়ললো িলোজফিয়িস্কু

ওনলো-এয়লনলো গনগ্রলো মলোওয়লোিলো িলোিলোজসভ

জদয়য়নলো-আয়লকিলো্রিলো দুজময়ত্রস্ক ু লুজলয়লোন গ্লোয়বলোি

মলোদলোজলনলো মলোজনললো জবয়লোনকলো জমেলোইললো আ্জি  গমলোলদলোবলোনু 

গিলোজদকলো জলয়সয়লোনু

গ্লোবলোল 
ডলোয়লোলগ 
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িলোইসলো-গ্লোজরিয়য়ললো গিজমজিয়িসজকও বি্টমলোয়ন বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি 
জিএইিজড প্লোে্টী। জিজন সমলোিজবজ্লোন ও সমলোিকম্ট অনুষয়দি সমলোিি-
গ্বি স্লোিক (বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়) এবং দুইজট স্লোিয়কলোিি জডজগ্র,  
একজট স্রিলোসবলোয়দি জবরুয়ধি িে্ ব্বস্লোিনলো ("জমেলোই জভয়য়িলোিুল" 
িলোিীয় বুজধিমতিলো একলোয়ডমী, গিলোমলোজনয়লো) এবং িে্ জবয়লেষণ ও জনিলোিতিলো 
জবভলোয়গ স্লোিয়কলোতিি জডজগ্র অি্টন কয়িয়ছন (বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয় এবং 
গিলোমলোজনয়লোন জনিলোিতিলো জবষয়ক গরৌে কম্টসূজি)। জনিলোিতিলো গেয়ক গি্ডলোি 
স্টলোজডি এবং ক্লোস্টলোি জবয়লেষয়ণি মি জবজভন্ন ধম্টী জবষয়য়ি উিি আগ্র-
গেি জভজতিয়ি িলোঁি আজভসন্ধভ্ট গটজলজভশন, জবয়শষি আয়মজিকলোন গটজল-
জভশয়নি অনুষ্লোনগুজলি উিি দৃজটিিলোি কিলো েয়য়য়ছ। বি্টমলোয়ন, জিজন 
িজিসংখ্লোন ও িলোিননজিক সমলোিিয়্বিি গসজমনলোিগুজল গনন।

ডলোয়লোনলো- আয়লকিলো্রিলো ডুজময়ত্রস্কু বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি সমলোিজবজ্লো-
গন জিএইিজড প্লোে্টী। জিজন সমলোিজবজ্লোন ও সমলোিকম্ট অনুষয়দি সমলো-
িিয়্বি স্লোিক (বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়) এবং স্রিলোসবলোয়দি জবরুয়ধি িে্ 
ব্বস্লোিনলো (ইউজনভলোজস্টজট অি ওয়লোিউইক, রুক্তিলোি্) এবং িে্ জবয়লে-
ষণ ও জনিলোিতিলো জবভলোয়গ দুইজট স্লোিয়কলোতিি জডজগ্র অি্টন কয়িয়ছন (বুখলো-
গিস্ট জববেজবদ্লোলয় এবং গিলোমলোজনয়লোন জনিলোিতিলো জবষয়ক গরৌে গপ্লোগ্রলোম)। 
বি্টমলোয়ন, জিজন বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয় (আইজসইউজব)-এি জিসলোি্ট ইন্স-
জটজটউয়টি সমলোিজবজ্লোন জবভলোয়গি একিন সেকলোিী প্কপে ব্বস্লোিক 
এবং গয়বষণলো িধিজিি গসজমনলোি গুজল গনন।

আইউজলয়লোন গলোবি বি্টমলোয়ন বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য় জিএইিজডয়ি  
অধ্য়নিি। জিজন ভলোগীকৃি অে্টনীজিয়ি আগ্রেী, জবয়শষি, গলোড়ীি অং-
শীদলোজিয়ত্ব, গজিি অংশীদলোজিত্ব, অনললোইন ভ্রমন সমবেয়কলোিী সম্প্রদলোয়, 
স্লোজয়ত্ব এবং সংয়কি সিি। একিন নৃ-ববজ্লোজনক জববিণবলোদী জেসলোয়ব,  
িলোি আজভসন্ধভ্ট ব্বেলোিকলোিীয়দি আিিয়ণি উিি আয়ললোকিলোি কয়িন। 
জিজন একজট িজিয়বশবলোদী এনজিওয়ি কলোি কিয়ছন এবং আশলোবলোদী গর 
"আমলোয়দি গয়বষণলো, সৃিনশীলিলো এবং প্রুজক্তি বিলোিলো লব্ধ জ্লোন ভজবষ্য-
গিি সমস্লোি অয়নক সমলোধলোন কিয়ি িলোিয়ব।"

িজদকলো জলয়সয়লোনু বি্টমলোয়ন বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি একিন জিএইিজড 
জশক্লোে্টী। জিজন সমলোিজবজ্লোন এবং সলোমলোিকম্ট অনুষয়দি জনিলোিতিলো অধ্-
য়ন গেয়ক এম.এ এবং বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয় িলো্রিজবজ্লোন গেয়ক এম.এ 
এবং ইক্ুয়য়স সলোয়য়ন্সস, গসলোশ্যলোজলস ি্লোজিস (ইএইিএস)। িলোি গয়বষ-
ণলোি আয়ললোি্ জবষয় জশক্লোি সমলোিজবজ্লোন। জিজন বি্টমলোয়ন গিলোমলোজনয়লোি 
স্কুল গেয়ক জশশুয়দি অন্ে্টজিি অদৃটি কলোিণ, প্ভলোব এবং সলোমলোজিক জন-
ণ্টলোয়লোক জনয়য় অধ্য়নিি।

মলোদলোজলনলো মলোজনয়লো গনলোজটংেলোম গট্্ট জববেজবদ্লোলয় গেয়ক িলোিনীজিজনয়ি 
জব.এ এবং বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয় গেয়ক উচ্চিি সমলোিজবদ্লো গয়বষণলো-
য় এম.এ জডগ্রী অি্টন কয়িন। িলোি জিএইিজড গয়বষণলোি শুরুয়ি, জিজন 
দুয়টলো আন্ি্টলোজিক প্কয়পে গয়বষনলো সেকলোিী জেয়সয়ব কলোি কয়িয়ছন, 
ইয়য়লোমজবজলজট এবং গটম্লোি, বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি গস্টলোি িি মলো-
ইয়গ্রশন স্টলোজডয়িি গয়বষক দয়লি অংশ জেয়সয়ব।

জবয়লোনকলো জমেলোইললো বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি সমলোিকম্ট এবং সলোমলোজিক 
জবজ্লোন অনুষয়দি এম.এ জশক্লোে্টী। িলোি গয়বষণলোগুজল বহুিলোজিক সে-
গলখকত্ব সম্য়ক্টি উিি দৃজটি জনবধি কয়িয়ছ। এই গক্য়ত্র জিজন গয়বষ-
গকি ববজ্লোজনক সৃজটিশীলিলোি উিি বহুিলোজিয়কি প্ভলোব জবয়লেষয়ণি 
প্য়লোস কয়িয়ছন। িলোি কলোয়িি ময়ধ্ জিজন সলোমলোজিক ও ব্জক্তগি গন-
টওয়লোক্ট জবয়লেষণ ব্বেলোি কয়িন। জিজন বি্টমলোয়ন ওয়লো্লোি জডজগ্রয়লোি 
ই্টলোিন্যলোশনলোল জিজভউ অি গসলোশ্যলোল জিসলোি্ট-এি জনব্টলোেী সম্লোদক।

আ্জি গমলোলদলোবলোনু বি্টমলোয়ন বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি সমলোিজবজ্লোয়ন 
জিএইিজড প্লোে্টী। জিজন সমলোিজবজ্লোন এবং সলোমলোিকম্ট অনুষদ গেয়ক 
এমএ ললোভ কয়িন। িলোি প্ধলোন গয়বষণলোজট গয়বষণলো- উন্নয়ন উদ্লোবন 
খলোয়ি িন এবং গক্রিীয় প্শলোসনয়ক সংরুক্ত কয়িয়ছ। িন প্শলোসন গেয়ক 
শুরু কয়ি বয়সবলোদ, গ্রলোজিক উিন্যলোস এবং কজমকয়সি মি একলোজধক 
জবষয়য় িলোি আগ্রে। জিজন বি্টমলোয়ন সলোমলোজিক গয়বষণলো িধিজিি গসজমনলো-
িগুজল জনয়ছেন।

ওনলো-এয়লনলো গনগ্রলো বি্টমলোয়ন সমলোিজবজ্লোয়ন জিএইিজডিি। জিজন বুখলো-
গিস্ট জববেজবদ্লোলয় গেয়ক জব.এ এবং এম.এ সম্ন্ন কয়িয়ছন। িলোি 
গয়বষণলোি জবষয়বলী সলোমলোজিক ববষম্ এবং জলগি অধ্য়ন জবয়শষি গিলো-
মলোজনয়লোন রেম বলোিলোয়ি অে্টননজিক জলগি ববষম্ এবং জলগি জভজতিক  জবজছে-
ন্নিলোি উিি প্লোধলোন্য জদয়য়য়ছ। জিজন সমলোিিলোজ্বিক গয়বষণলো গকৌশল এবং 
িধিজি জবষয়জটি িন্য জশক্ণ-সেকলোিী জেয়সয়ব জনরুক্ত।

মলোওয়লোিলো িলোিলোজসভ সমলোিজবজ্লোন এবং ময়নলোজবজ্লোয়ন স্লোিক। জিজন বি্ট-
মলোয়ন বুখলোয়িস্ট জববেজবদ্লোলয়য়ি সমলোিজবজ্লোয়ন জিএইিজডয়ি অধ্য়ন-
িি। িলোি ডক্টয়িট জেজসয়সি জবষয়বস্তু একজট দলীয় কম্টসূিী রলো বিিী 
েয়য়য়ছ গসসব জলগিীয় দলোজগ অিিলোধীয়দি িন্য রলোিলো অজনজদ্টটি কলোয়লি 
িন্য ব্ী নিুবলো িিীক্লোমূলক িজিয়ষবলোয় িলোজলকলোভুক্ত। জিজন বি্টমলোয়ন-
অয়বক্ণ উিয়দটিলো জেসলোয়ব কলোি কিয়ছন। 


