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প্যাজিক্ট ক্যাজেনঅ্যানযালযাইে
পযাবজলযা পপজেি

েডলজ�যা এলবযার্ট
পেরলযানযা ইয়যাজেযাজেনজ�যা

এনযাগযাই-জলং েযাম
তযাজনয়যা মুজে জল

রুথ প্যাজরি�
জেচযাড্ট ইয়�্ট 

পরের ক্যা�্টপরেণী ও অেমতযা জনজয় গজবষণযা 

েযাজে হযানযাজ�

েযাব্টিনীন েমযািজবজ্যাজনে িন্য 
নতুন জি� জনজি্টেনযা 

পিমে প�. গলরেযাথ
ক্যাউে পিযাজে

এজে� পযাইনল্ট
প�জডজেজ�যা জডমযাজেয়যা

অ্যানযা েযাে-হযান্টযা�
�যাজেনযা পডংলযাে
বযােবযােযা মুেযােযা

পগজরেজয়ল েযাজ�লযাজেজিে
িি্ট পেযািযাে হযােজনডযােউন্নয়ন ধযােণযাে পে?

আজেজয়ল েযাজলহতযাজ্বি� িজৃটিেজগি 
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১৭জর েযাষযায় বছজে ৩জর েংখ্যা 

> পমজে িযাজহযািযা পথজ� অনুজ্েণযা গ্রহণ  
> পতু্টগযাল রেজম� েম্প�্ট
> প্যাবযাল ডযায়যালগ-এে বযাঙযাজল েম্পযাি� িজলে পজেজচজত

উন্কু্ত েযাখযা 

পলনযা লজেনযাে 
গুইলহযাজম্ট পলইজত গন�যালেে

আজয়ে বুগেযা
েযাজমজেযা জে.এইচ. জেজগয়যাজনযা ব্যাজ্যা

নযাতযাজলয়আ পতজেেযা পবেজত
িযাজটিন �যািযাডযান-পন্ী িনগণতন্ত্রবযাি

প্যাবযাল
ডযায়যালগ 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/
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> েম্পযাি�ীয়

গত িুলযাইজয় �যানযাডযাে রজেজ্রযাজত েমযািজবজ্যাজনে ঊজনেতম 
আইএেএ ববজবি� েজমেলজন, েযাজে হযানযাজ� আন্তি্টযাজত� েমযাি-
জবজ্যান েংজেে নতুন েেযাপজত জনব্টযাজচত হন। ২০১৯ েযাজলে 
প্যাবযাল ডযায়যালজগে এই ্থম ইস্্জর আইএেএ-পত তযাঁে তযা-

জ্বি� িৃজটিেজগি জিজয়ই শুরু হজয়জছ। পেখযাজন জতজন এই বহু-আধুজন�তযাে 
যুজগ এ�জর বহুত্ববযাজিে ধযােণযাে িন্য উত্তে-উপজনজবেবযাি ও �তৃ্টত্ববযা-
পিে েমন্বজয়ে �থযা বজলজছন।

জববিব্যাপী ডযানপন্ী িনবহুল িলগুজলযাে উত্যাজনে পযােযাপযাজে, েমযািজব-
জ্যাজন পরেজণ জবত�্ট নতুন জবজেটিতযা অি্টন �জেজছ। এই ইস্্ে ্থম জে-
পম্পযাজিয়যামজর লযাজতন আজমজে�যা, মযাজ�্টন যুক্তেযাষ্ট্র, িযাম্টযাজন ও িজষিণপূব্ট 
এজেয়যাে বত্টমযান গজবষণযায় অবিযাজনে পযােযাপযাজে জববিব্যাপী পরেজণ গঠন 
ও পরেজণ েম্পজ�্টে ্শ্নগুজলযাজত এই নতুন আগ্রজহে ্জত�লন েরযায়। এই 
গজবষণযাে েযাজথ েযাজথ, জেজম্পযাজিয়যামজর িযাজেদ্্ ও ববষজম্ে উত্যাজনে 
্েযাবগুজলযা অনুেন্যান �জে।

�জয়� িে� ধজে, উদ্ূত অথ্টননজত� ্বৃজধি অথ্টননজত� �যায্ট�লযাজপে 
পযােযাপযাজে নীজতে ্বত্টন ও পযাজডিত্পূণ্ট আজলযাচনযাে প�ন্দ্রস্থজল পজেণত 
হজয়জছ। জবগত বছেগুজলযাজত, ক্রমবধ্টমযান আজলযাচ�, েমযািজবজ্যানী ও 
অথ্টনীজতজবিেযাও, উন্নয়জনে েীমযাবধিতযাে উপে জচত্তযা�ষ্ট� আজলযাচনযায় 
পনজমজছন। তযােযা জিজডজপ অজতবৃজধিে এই এ�তে�যা িৃজটিেজগিে পজেজবে-
গত ও েযামযাজি� জবধ্ংেী ্েযাব ও এে েজবষ্যৎ, ও জ�ছু অঞ্চজল এে 
পজেেমযাজতি, জনজয় আজলযাচনযা �জেন। পযাজডিত্পূণ্ট ও �ম্টগত উেয় জবত-
�্টই েম্যাব্ জব�ল্প অনুেন্যান �জে, এবং েবজচজয় পবজে মূলত "হ্যাে" 
ধযােণযাজরে উপে, যযা বযাে বযাে পমযা�যাজবলযাে েমেুখীন এ�জর ধযােণযা। জবিতীয় 
জেজম্পযাজিয়যাজমে পলখযাগুজলযা ্ বৃজধিে েজবষ্যৎ ও েম্যাব্ হ্যাজেে জব�জল্পে 
উপে ্জত�লন েরযায়। 

েমেযামজয়� ববজবি� েং�জরে �থযা জবজবচনযা �জে, অ্যাজেল েযাজলেহ এ�জর 
নতুন েমযািজবি্যাগত পরেজণ  জবজলেষজণে উপে তযাে তযাজ্বি� অবিযান 
পেজখজছন যযা মযা, �ৃষ� ও েংগ্রহ�যােীজিে বযাস্তব িষিতযা, যযা পৃজথবীজত 
িীবনধযােজণে েষিমতযা ্িযান �জে, অনুযযায়ী এ�জরিত �জে। পজেজবে-
নযােীবযাজিে উপে এ�জর ঐজতহযাজে� অনুধ্যাজয়ে পে, জতজন এ�জর েমযা-
পলযাচনযামূল� েমযািজবজ্যান ও এ�ীেূত বস্তুবযািী ধযােণযাে ্জয়যািনীয়তযাে 
ডযা� পিন।

লযাজতন আজমজে�যাে বযামপন্ী েে�যাজেে অবেযান ডযানপন্যাে উত্যান েরযায়, 
�খনও �খনও জবজবিে অন্যযান্য অঞ্চজল �তৃ্টত্ববযািী েে�যাজেে আজবে্টযাবও 
লষি্ �েযা হয়। এখযাজন রেযাজিল, �জলযাজবিয়যা, তুেস্ক ও পপযাল্যাজ্ডে পজডিত-
গণ ডযানপন্ী িনেযাধযােজণে ঐজতহযাজে� ও েযািননজত� জব�যাে অনুেন্যান 
�জেজছন।

এই ইস্্জরে ওজপন পে�েজন জতনজর জনবন্ অন্তেু্টক্ত �েযা হজয়জছ: পিযাহযান 
পবেযাে, িুজলয়যা পহযা�ম্যান ও িি্ট হযাবম্যান েম্প্রজত ্�যাজেত পমজে 
িযাজহযািযাে ডক্টজের জথজেে উপস্থযাপন �জেজছন এবং আমযাজিেজ� স্মেণ 
�জেজয় জিজয়জছন, েযামযাজি� জবজ্যানী ও েযািননজত� নযাগজে� জহজেজব 
আমেযা তযাে িীবন ও �যাি পথজ� �ী জেখজত পযাজে। এজলজেও এস্তযান� ও 
আজন্তযাজনও �্যাজেজমে প�জেইেযা আমযাজিে েযাম্প্রজত� পপযাটি-পরিযাজয়�যা 
েমজয় পতু্টগযাজলে নতুন েযািননজত� রেম রূপজেখযাে অন্তিৃ্টজটি পিখযান। 
এবং প্যাবযাল ডযায়যালজগে বযাঙযাজল িল জনজিজিে ও তযাজিে �যাজিে পজেচয় 
পিয়।

জরেজিত আজলনবযা�্টযাে ও ক্যাউে পিযাজে, 
প্যাবযাল ডযায়যালগ-এে েম্পযাি�বিয়

 > আইএেএ-এে ওজয়বেযাইজর ১৭জর েযাষযায় অনূজিত প্যাবযাল ডযায়যালগ ম্যাগযাজিনজর পযাওয়যা যযায়

> পলখযা পযাঠযাজত পযাজেন globaldialogue.isa@gmail.com-এই ইজমইজল। 

জিজড েজল. ৯ / # ১ / এজ্ল ২০১৯

https://www.isa-sociology.org/en
mailto:%20globaldialogue.isa%40gmail.com?subject=
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জিজড েজল. ৯ / # ১ / এজ্ল ২০১৯

েম্পযাি�: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

েহ�যােী েম্পযাি�: Johanna Grubner, Christine Schickert.

েহজযযাগী েম্পযাি�: Aparna Sundar. 

জনব্টযাহী েম্পযাি�: Lola Busuttil, August Bagà. 

পেযামে্ট�: Michael Burawoy.

গনমযাধ্ম পেযামে্ট�: Gustavo Taniguti.

পেযামে্ট� েম্পযাি�: 
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, 
Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay 
Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, 
Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, 
Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse 
Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চজল� েম্পযািনযা পজেষি 

আেব জববি: Sari Hanafi, Mounir Saidani. 

আজি্টজ্রনযা: Juan Ignacio Piovani, Alejandra Otamendi, Pilar Pi Puig, 
Martín Urtasun.

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

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

ফ্যান্স/পপেন: Lola Busuttil.

ইজ্ডয়যা: Rashmi Jain, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, 
Sandeep Meel. 

ইজ্যাজনজেয়যা: 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. 

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

িযাপযান: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka 
Eguchi, Riho Tanaka, Marie Yamamoto.

�যািযাখস্তযান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, 
Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, 
Aknur Imankul. 

পপযাল্যা্ড: Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Anna Dulny-
Leszczynska, Krzysztof Gubański, Monika Helak, Sara Herczyńska, 
Justyna Kościńska, Łucja Lange, Iga Łazińska, Adam Müller, Weronika 
Peek, Zofia Penza-Gabler, Jonathan Scovil, Marcjanna Szczepaniak, 
Agnieszka Szypulska, Anna Tomala, Mateusz Wojda.

পেযামযাজনয়যা: Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana 
Anăstăsoaie, Costinel Anuta, Maria Loredana Arsene, Diana 
Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, 
Alecsandra Irimie-Ana, Iulia Jugănaru, Ioana Mălureanu, Bianca 
Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena 
Negrea, Mioara Paraschiv, Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, 
Susana Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Elena Tudor.

েযাজেয়যা: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva. 

তযাইওয়যান: Jing-Mao Ho.

তুজ�্ট: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

> েম্পযািনযা পজেষি 

SAGE ্�যােনীে উিযাে অনুিযাজন 
প্যাবযাল ডযায়যালগ ্�যাে �েযা েম্ব 
হজয়জছ।

জিজড

আইএেএ-এে নতুন প্জেজড্র েযাজে হযানযাজ� তযাে জনধ্টযাজেত ্বজন্ আগযামী জিনগুজলযাজত 
আইএেএ-এে িন্য তযাে পজে�ল্পনযা জনজয় আজলযাচনযা �জেজছন। জতজন ববজবি� "আজলযাচনযায় 
েমযািজবজ্যান"-প� েজক্তেযালী �েজত বহুতজ্বিে জেজত্তজত এ�জর জ্যান েযাখযাে িযাজব �জেজছন।

অথ্টননজত� ্বৃজধি পজচিমযা েমযািগুজলজত েমৃজধিে জেজত্ত গজ়ে পতযাজল তজব পণ্গুজলে ক্রমবধ্টমযান 
উৎপযািনজর গ্রজহে পজেজবেগত ধ্ংেজ� আেও বযাজ়েজয় পতযাজল। এখযাজন জববিব্যাপী অবিযান�যােীেযা 
েমযাজিে অথ্টননজত� ্বৃজধিে েূজম�যা, তযাে েমস্যা এবং চ্যাজলঞ্জগুজল এবং পেই িৃটিযাজন্তে বযাইজে 
জব�ল্প িে্টজনে েূজম�যা জনজয় আজলযাচনযা �জেজছন।

লযাজতন আজমজে�যাে বযামপন্ী েে�যােগুজলে অজন�গুজলই ডযানপন্ী েে�যাজেে উত্যানগুজলে েযাজথ 
েযামঞ্জস্পূণ্ট, যযা ্যায়েই জবজবিে অন্যযান্য অঞ্চজল �তৃ্টত্ববযািী ও িনবহুল ্বণতযাগুজলে েযাজথ 
জমজলত হয়। এই অংজে, রেযাজিল, �লজবিয়যা, তুেস্ক এবং পপযাল্যাজ্ডে পজডিতগণ ডযানপন্ী 
িনজ্য়তযাজ� ঐজতহযাজে� ও েযািননজত� জব�যাজেে ব্যাখ্যা �জেজছন।



 

এ�জর অবনজত প�ৌেজলে িন্য চ্যাজলঞ্জজঃ গ্রীজেে েরনযা-জববেণ
গ্যাজরেজয়ল েযাজ�লযাজেজিে, গ্রীে 

জচজল: নব্উিযােনীজতবযাি পথজ� পেবত্টী উন্নত েমযাজি?   
িি্ট পেযািযাে হযােজন্ডযাে, জচজল 

> তযাজ্বি� িৃজটিেজগি
পজেজবেজেজত্ত� নযােীবযািী েমযািজবজ্যান এ� নতুন পরেণী জেজত্ত� জবজলেষণ 
আজেজয়ল েযাজলহ, অজ্রেজলয়যা  

> ডযান পন্ী িনগণতন্ত্রবযাজিে
   ববজবি� উত্যান 
রেযাজিল ২০১৮জঃ মধ্জবত্ত পরেণীে ডযানপন্ী ্ত্যাবত্টন  
পলনযা লজেনযাে ও গুইলহযাজম্ট পলইজত গন�যালেে, রেযাজিল 

িনগণতন্ত্রবযাি, পজেচয়, ও বযািযাে ব্বস্থযা 
আজয়ে বুগেযা, তুেস্ক   

ল্যাজরন আজমজে�যায় ডযানপন্ী িনগণতন্ত্রবযািজঃ েযামযাজি� �ল্যাজণ 
ব্জক্ত স্যাথ্ট  
েযাজমজেযা �যাজল্টযাে হযাবিযাত্ট জেজগয়যাজনযা ব্যাজস্কযা, রেযাজিল
এবং নযাতযাজলয়যা পতজেেযা পবেজত, �জলযাজবিয়যা 

পমৌলবযািী িযাতীয়তযাবযাি পপযাল্যাজ্ড নতুন ্জতজেযাধ েংস্কৃজত? 
িযাজটিন �যািযা, পপযাল্যা্ড 

> উন্ুক্ত েযাখযা
পমজে িযাজহযািযা পথজ� অনুজ্েণযা গ্রহণ    
পিযাহযান বযাচযাে, িুজলয়যা পহযা�ম্যান এবং  
িি্ট হযাবম্যান, অজষ্ট্রয়যা  

পতু্টগযাজল রেজম� েম্প�্ট এবং েযামযাজি� েংলযাপ
এজলজেও এস্তযানকুই এবং এজন্তযাজনও �যাজেজমজেযা প�জেইেযা, 
পতু্টগযাল  

প্যাবযাল ডযায়যালগ-এে বযাঙজল েম্পযাি� িজলে পজেজচজত 
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> চলজত েংখ্যায় থযা�জছ
েম্পযাি�ীয় 

> েমযািজবজ্যান জনজয় আলযাপচযাজেতযা 
ববজবি� েমযািজবজ্যান-নতুন নতুন জব�যাে ধযােযা 
েযাজে হযানযাজ�, পলবযানন

> পরেণী ও অেমতযা জনজয় 
   গজবষণযা 
পরেণী জনজয় ববজবি� আজলযাচনযা ্জয়যািন
প্যাজিক্ট ক্যাজেনযাঅ্যানযালযাইে, িযাম্টযাজন  

ল্যাজরন আজমজে�যায় পরেণী ও পরেণী স্যাথ্ট 
পযাবজলযা পপজেি, জচজল ও েডলজ�যা এলবযার্ট, আজি্টজ্রনযা 

িযাজেদ্ ও েযামযাজি� বি্টন উত্তে-েমযািতযাজন্ত্র� েযাজেয়যাজত  
পেরলযানযা ইয়যাজেযাজেনজ�যা, েযাজেয়যা  

লুজম্পন্জলতযাজেজয়ত এবং চীজন নগজেে জনচু পরেণী  
এনযাগযাই-জলং েযাম, যুক্তেযাি্ 

পরেণী �যাঠযাজমযা জনম্টযান ও �ৃজষজেজত্ত� পুঁজিবযাি    
তযাজনয়যা মুজে জল, �যানযাডযা 

এ�েজগি বেবযাে (এবং ্জতজেযাধ) ইউজ�-পত ওজয়লজ�য়যাে েংস্কযাে     
রুথ প্যাজরি�, যুক্তেযাি্ 

পরেণী ও বযাস্তুেংস্থযান  
জেচযাড্ট ইয়�্ট ও পরের ক্যা�্ট, ইউএেএ 

> উন্নয়ন ধযােযাে পে? 

পচযা�-পচইন ইজ�ক্টজঃ দ্রুত ্বৃজধিজ� ছযাজপজয় পুঁজিবযাি 
পিমে প�. গলরে্যাথ, ইউএেএ, এবং ক্যাউে পিযাজে, িযাম্টযাজন  

্বৃজধিজত্তযাে েত্ট   
এজে� পযাইনল্ট, �যানযাডযা 

অনুৎপযািনমখুীতযাজঃ এ�জর েযামযাজি�-পজেজবেগত আমলূ পজেবত্টজনে আহ্যান 
প�জডজেজ�যা জডমযাজেয়যা, পপেন 

নযােীবযাি ও ক্রমযাবনজত- বমরিী জ�ংবযা  
্জতষ্যাে েম্প�্ট?   
অ্যানযা েযাে-হযান্টযা� ও �জেনযা পডংলযাে, িযাম্টযাজন 
এবং বযােবযােযা মুেযােযা, ইউএেএ
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"েমযািজবজ্যাজনে জ�ছু ধযােণযা মযানবযাজধ�যাজেে মত েব্টিনীনতযাজ� িযাজব �জে, 
জ�ন্তু আজম প�বল েযাব্টিনীনতযাজ� যতরযা েম্ব এ�জর ববষম্মূল� েযাংস্কৃ-
জত� বলজয়ে বযাইজে ঐ�্মজত্ে মযাধ্জমই পিজখ, এবং ইউজেযা-আজমজে�যান 

্েগি পথজ� আেযা মযানগুজল েব্টিনীন মজন �জে নযা।" 

েযাজে হযানযাজ�
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েযাজে হযানযাজ�, আন্তি্টযাজত� েমযািতযাজ্বি� েংস্থযা-এে 
েেযাপজত। 

আজম গত ২০১৮ িুজন �যানযাডযাে রেজ্রযাজত অনুজষ্ত আন্ত-
ি্টযাত� েমযাজবজ্যান এ্যাজেযাজেজয়েজনে (আইএেএ) �ে-
পগ্রজে এই েংস্থযাে প্জেজড্র পজি জনব্টযাজচত হজয়জছ। এই 
জনবজন্ উক্ত পজিে জনব্টযাচজনএ�িন ্যাজথ্ট জহজেজব আজম 

পয �ম্টেূজচে রুপজেখযা তুজল ধজেজছলযাম তযা বন্টনযা �েযাে পযােযাপজে জতন 
ি�যা জবজেটি আমযাে এজি্ডযা জনজয় �থযা বজলজছ- েমযািজবজ্যাজনে নযানযান 
ধযােযাে মজধ্ পযােপেজে� ডযায়লগ, �তৃ্টত্ববযাি উত্তে এজ্যাজচে অজেমুজখ 
যযারিযা এবং পেকুলযােযাইজিেন তজ্বিে েযাম্প্রজত� েং�র।     

> েমযািজবজ্যাজনে নযানযান ধযােযাে মজধ্ পযােপেজে� ডযায়লগ 

    এযযাবৎ আইএেএ-ে জবে িন জনব্টযাজচত প্জেজডজ্রে মজধ্ ইউজেযাপ 
আে উত্তে আজমজে�যাে বযাইজে পথজ� এজেজছন মযারি দুইিন এবং আমযাজ� 
জনজয় জতন। এই পজি আজম এজেজছ আমযাে জনিস্তযা জনজয়জঃ  আমযাে ব্-
জক্তগত ও পপেযাগত েযাজব পবজ়ে ওঠযা, জেজেয়যা ও ফ্যাজন্স প়েযাজেযানযা �েযা, 
জমেে, জ�জলজস্তন, ফ্যান্স আে পলবযানজনে নযানযান ্ জতষ্যাজন �যাি �েযা। এে 
�জল আজম এই ে�ল প্ষিযাপজর চলমযান নযানযাজবধ জবতজ�্টে েযাজথ 

পজেজচত। 

   আজম বযাইনযাজে �্যারযাগজে যথযা ঐজতহ্য/আধূজন�তযা, পূব্ট/পজচিম, ববজবি�/
স্থযানীয়, ইত্যাজিে ্জত েজ্হযান। এিন্য আমযাে ্স্তযাব হজছে জবি্মযান 
েমযািজবজ্যাজনে নযানযাজবধ ধযােযাে মজধ্ েতত চলমযান ডযায়লগ। েমযািজব-
জ্যাজনে নযানযান ধযােযাে মজধ্ পযােপেজে� ডযায়লগ-এে ধযােণযারযা মূলতজঃ 
আইএেএ �তৃ্ট� আজয়যাজিত িযাতীয় েমযািজবজ্যান এজেযাজেজয়েনেমূজহে 
৪থ্ট েজমেলজনে জেজেযানযাম। পেই েজমেলজনে ্বন্েমূহ জচন চুন ই আে 
আজম যুগ্মেযাজব েম্পযািনযা �জেজছ যযা পেইি ্�যােনী পথজ� ছযাপযাজনযা 
হজছে। এ�রযা খুব গুরুত্বপূন্ট জবষয় হল এই পয, েমযািজবজ্যাজনে জ�ছু জ�ছু 
্ত্য়জ� েযাব্টিনীন বজল িযাবী �েযা হয়, যথযা মযানবযাজধ�যাে। জ�ন্তু আজম 
মজন �জে এই েযাব্টিজননতযা েম্ব প�বলমযারি আন্তজঃেযাংস্কৃজত� েমেজতে 
মধ্ জিজয়, ইউজেযাপ-আজমজে�যায় উদ্ূত মূল্জবযাধজ� েযােযা জবজবি চযাজপজয় 
পিওয়যাে মযাধ্জম নয়। উিযাহেণ জহজেজব গণতজন্ত্রে �থযাই ধেযা যযা�। গণ-
তন্ত্র জ� েযাব্টিনীন? হ্যযাঁ, এরযা েযাব্টিনীন, জ�ন্তু েতিযানীজযযাগ্ মজডল 
জহজেজব নয়। প্যাজেন পগনযাড্ট (২০১৬) পযমনজর বজলজছন, এজর এ�রযা 
পজেপূন্ট ্ত্য় জহজেজবও েযাব্টিনীন নয়; বেং ঐজতহযাজে� অজেজ্তযা 
জহজেজব। এে েযাব্টিজননতযা এজেজছ জবজবিে নযানযান পিজে ছজ়েজয় পেযাে 
মধ্ জিজয়, ্ থজম ল্যাজরন আজমজে�যায়, এেপে মধ্ ও পূব্ট ইউজেযাপ এবং 
েবজেজষ জ�ছু আেব পিেেমূজহ। অথ্টযাৎ েযাব্টিনীন হজছে গণতজন্ত্রে মধ্ 
জিজয় স্যাজধ�যাে, ন্যযায়জবচযাে ও আত্মেমেযাজনে আ�যাঙ্কযা। এই েযাব্টিনীন-
নতযানযানযাজবধ স্েীলতযাে স্ী�ৃজত জিজয় থযাজ� পযমজন আম্ট্ েযালেযাজতযাজে 
বন্টনযা �জেজছন ২০১৬ েযাজল। 

    যযাইজহযা�, আমেযা এই জবত�্টজ� প�বলমযারি ঐপজনজবজে� ব্বস্থযা ও 
পজচিমযা জ্যাজনে আজধপত্ পথজ� মুজক্ত জহজেজব পিখজত চযাই নযা। অতএব, 
জ্যাজনে িগজত এই জবত�্ট বুঝজত পপযাটি �জলযাজনয়যাল িৃজটিেজগি যজথটি 
নয়। এ�ই েযাজথ িে�যাে যযাজ� আজম বজল "পপযাটি-অথজেরযাজেয়যান" িৃজটিে-
জগি। অথ্টযাৎ শুধুমযারি ঐপজনজবজে�তযাে ্েযাব নয়, পেইেযাজথ স্থযানীয় �তৃ্ট-
ত্ববযাজিেও।         

> �তৃ্টত্ববযাি-উত্তে িৃজটিেজগিে জিজ�

   উপজনজবেবযাজিে ষিতগুজলযা অস্ী�যাে �েযাে উপযায় পনই। এগুজলযা 
এখজনযা বযাস্তব। এগুজলযা �ত�জ� পগিু �জেজছ, অন্যজিেজ� স্মেণ �জেজয় 
জিজছে পযন ঐপজথ আে পযা নযা-মযা়েযায়। উত্তে-উপজনজবে জবি্যা এ�ই 
েযাজথ উপজনজবেবযািজ� পবযাঝযাে পষিজরি েষিম হজলও এে অপব্বহযােও 

> ববজবি� েমযািজবজ্যানজঃ
নতুন নতুন জব�যাে ধযােযা
েযাজে হযানযাজ�, আজমজে�যান ইউজনেযাজে্টজর অ� ববরুত, পলবযানন, এবং আন্তি্টযাজত� েমযািতযাজ্বি� েংস্থযা-এে েেযাপজত (২০১৮-২০২২)
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হয়জত পযাজে। �যােণ, বজহস্থ জনয়যাম�গুজলযাজ� অজতজেক্ত আমজল জনজত 
জগজয় এজর স্থযানীয় জনয়যাম�গুজলযাজ� উজপষিযা�জে। উত্তে-�তৃ্টত্ববযাজিে 
েযাজথ উত্তে-উপজনজবে জবি্যাে পযৌজক্ত� েম্প�্ট মযাজন হজলযা ্থমতই জবি-
তীয়ই পথজ�  ষিমতযাে ধেণ েম্পজ�্টত নযানযাজবধ অনুজেধিযান্ত গঠন �েজত 
পযাজে। এে মযাজন জ�ন্তু এই নযাজয, আমেযা ইজতযামজধ্ই �তৃ্টত্ববযাজিে েযাজথ 
পবযাঝযাপ়েযা পেষ �জে প�জলছই এবং উত্তে-�তৃ্টত্ববযাজিে যুজগ ্জবে 
�জেজছ। 

    আজম পযেযাজব পিজখ, �তৃ্টত্ববযাি বলজত শুধুমযারি আমলযাতন্ত্র ও পুজলজে 
েজক্ত ্জয়যাজগে মযাধ্জম েমযাজিে উপে েযাজষ্ট্রে িবেিজস্তমূল� অগণতযা-
জন্ত্র� ব্বস্থযাজ� পবযাঝযায় নযা। বন্টণযাে খযাজতজে পিখজল ে�লেযাষ্ট্রই জ�ছুমযা-
রিযায় �তৃ্টত্বপেযায়ন। েযাব্টজেৌম স্ত্বযা �যাল্ট জস্মথ যযাজ� বজলজছন "জব�ল্প 
অবস্থযা" চচ্টযা �জে, পেরযা েযাষ্ট্রযজন্ত্র নয়। আমেযা িযাজন পয, ্জত্� েযাজষ্ট্রে 
মজধ্ ব্জতক্রম এবং �তৃ্টত্বপেযায়নতযাে ্বণতযা জবি্মযান। মূলতজঃ �তৃ্টত্ব-
বযাি হজছে জনয়মতযাজন্ত্র� উপযাজয় েযাজষ্ট্রে জেধিযান্ত গ্রহণ �যায্টক্রম পথজ� 
িনতযাে �যাজছ িযায়বধিতযা ও িনতযাে অংেগ্রহজণে স্জযযাগ জনমূ্টল �েযা 
এবংএে মযাধ্জম জনব্টযাজহ ষিমতযাজ� আমলযাতজন্ত্রে মজধ্ প�ন্দ্রীেূত �েযা, 
পযমনজর গ্রযাহযাম হ্যযাজেেন বন্টনযা �জেজছন ২০১৮ েযাজল। 

�তৃ্টত্ববযাি নযানযান মযারিযায় জবি্মযানজঃ �খজনযা এজর জবজেষ এ�ত্ব পেজিজমে 
েযাজথ েম্পজ�্টত, �খজনযা আথ্ট-েযািননজত� ব্বস্থযাে েযাজথ েম্পজ�্টত, 
আবযাে তৃতীয় এ�রযা ধেণ পিখযা যযায় ব্জক্ত পয্টযাজয়। 

> নৃেংেতযামূল� �তৃ্টত্ববযাি 

   নব্টযাে এজলয়যাে এে জবখ্যাত েে্�েণ ্জক্রয়যাে অন্যতম মূল �থযা হল 
এই পয, েমযাি জববজত্টত হয় ব্জক্তে েজহংেতযাজ� িমযাজনযাে মধ্ জিজয়। 
জ�ন্তু বত্টমযাজন আমেযা পিখজছ  এই েে্�েণ ্জক্রয়যাে ষিয়,  যযাজ� 
পিযাজে� লেজচ ২০১৭ েযাজল অজেজহত �জেজছন েজহংেতযাে পূেযাজবে্টযাব 
জহজেজব আে িি্ট পমযাে এজ� জনজি্টে �েজত ১৯৯১ েযাজল ্স্তযাব �জেজছ 
"েজহংেযায়ন"। যজি পুজলে ও েেস্ত্র বযাজহনীে মযাধ্জম �যায্ট�ে এই ্জক্র-
য়যাে মজধ্ েযাষ্ট্রীয় েংস্থযােমূজহে ্ধযান েূজম�যা থযা�জলও পযােযাপযাজে আমেযা 
েযাষ্ট্র-বজহেূ্টত পষিও পিখজত পযাই। আমযাে মত যযােযা জেজেয়যা ও পনবযানজন-
বেবযাে �জেজছ, তযাজিে �যাজছ এমন এ�রযা উিযাহেণ হজলযা আইএেআই-
এে ও অন্যযান্য পগযাষ্ীজেজত্ত� িল� যযােযা েযাজষ্ট্রে �যাঠযাজমযাে বযাইজে জগজয় 
জনি জনি পগযাষ্ীে ঐ�্জ� �যায্ট�ে �জে। জ�ন্তু এে পযােযাপযাজে আমযাজি-
েজ� বববি�/প্যাবযাল অ-েযা্রেীয় পষিেমূহ পযথযা বহুিযাজত� �প্টজেেন ও 
জববিবযািযাে ব্বস্থযাজ�ও আমজল জনজত হজব যযাজিেজ� পিমে পেযােযাজনযাউ 
১৯৯০ উজলেখ �জেজছন "েযাব্টজেৌম-জনেজপষি পষি" জহজেজব। তজব এইে-
ব্ অ-েযা্রেীয় পষি েযাজষ্ট্রে অনুজমযািন ও েমথ্টন ছযা়েযা খুব �মই তৎপে 
হয়জত পযাজে। আইএেআইএে এে উদ্ব েম্ব হজতযা নযা যজি জেজেয়যাে 
ষিমতযাজেন এজলর বযা ইেযাজ�ে ব্প�েযাজব েযাম্প্রিযাজয়� জবেযাজিত েযাে�-
পষি েমস্ত েযািননজত� পজেেেজ� কুজষিগত নযা �েত। এইেব েযাষ্ট্রীয় ও 
অ-েযা্রেীয় পষি শুধুমযারি েমযাজি েজহংেযায়নই �জে নযা, বেং এেযা েমগ্র 
জবজবিই েজহংেতযাে জবস্তযাে েরযায়। যযাে েযাষিী ও েুক্তজেযাগী আি আমেযা 
ে�জলই। আজেযা দুজঃজখে জবষয়, জেজেয়যা, ইজয়জমন ও জলজবয়যায় আমেযা 
পিখজছ যুজধিে মধ্ জিজয় েজহংেযায়ন যযা েযািনীজতে পষিজরি েজহংেতযাজ� 
�জেজছ অপজেহযায্ট। 

   লযাজেযাে মজত, এই েজহংেযায়ন শুরু হয় েযামযাজি� েম্প�্ট ও ঐজ�্ে 
েযাগিন পথজ�। এেপে পিখযা যযায় �জতপয় পগযাষ্ীজ� আলযািযা �েযা এবং 
জবজছেন্ন�েণ পযমন িজেদ্, বযাজবজিেীজিেজ� িযাতীয় েমযাি পথজ� বজহ-
ষ্যাে �েযা। েবজেজষ এইেব পগযাষ্ীে উপে জনত্জিন বব্টেতযা চযালযাজনযা, যযা 
ক্রমেজঃ েমগ্র েমযাজি স্যােযাজব� েরনযায় পজেণত হয়। 

> নব্ উিযাে �তৃ্টত্ববযাি  

    আমেযা িযাজন পয নব্ উিযােতযা ব্যাপ� েযামযাজি� ও অথ্টননজত� অজবচযাে 
ও িযাজেদ্্ েৃজটি �জেজছ। তজব, পুঁজিবযািী পরেণী দুব্টল ও ্েযাবেযালী নয় 
এমন েমযািগুজলযাজত পুঁজিবযাজিে রূপযান্তে েরযাজনযাে িন্য েযাজষ্ট্রে প�ন্দ্রী-
েূত ও পিযােপূব্ট� ষিমতযাে পধিজতগত ও উজদেশ্যমূল� ব্বস্থযারযা েম্পূণ্ট 
নতুন। যজি ধ্রুপজি পুঁজিবযািী েমযাি ্যায়েই গণতযাজন্ত্র� েযািননজত� 
েযােজনে মযাধজম আজধপজত্ে এ�জর ব্বস্থযা �জে, তজব তযা বহুধযা জবজছেন্ন 
েমযাজিে িন্য নয়, পজচিমযাঞ্চজল পযখযাজন পুঁজিবযািী পরেণী জবস্তৃত হজয় 
পজ়েজছ এবং আজেযা পবজে েক্তেযাজব েজয়জছ। েযাজষ্ট্রে অধীনস্ত েযামযাজি� 
েজক্তে েম্প�্টগুজলযা প�বল পরেণী বিযােযাই আ�ৃজতবধি নয়, পযমনরযা জনজ�যা-
পলযানিযাে যুজক্ত জিজয় বজলজছন, জ�ন্তু আজনবযালকুইিযাজনযাে ষিমতযাে ঔপ-
জনজবজে�তযা যযা েময় ও স্থযানজেজি পজেচযাজলত, এেজবে ্জক্রয়যা গুজলযাে 
বিযােযা বণ্টবযাজি ও বলজগি� পরেণীবধিজ� যুক্ত �জে।   

> �তৃ্টত্ববযািী নযাগজে�

    েযাষ্ট্রীয় ্েযাব� ও অ েযাষ্ট্রীয় ্েযাব� �তৃ্ট� জনজয়যাজিত এ�জর েযািনন-
জত� ব্বস্থযা জহজেজব �তৃ্টত্ববযািী নযাগজে�জিে েযাজথ েম্পজ�্টেে েযাজথ 
�তৃ্টত্ববযাি জবি্মযান। �তৃ্টত্ববযািী পনতযােযা �ল্পনযাজ� িৃঢ় �জে তুজলজছন: 
তযােযা স্যাধীন ব্যাজক্তত্ব েম্পন্ন স্যায়ত্তেযাজেত মযানুজষে পজেবজত্ট এমন অধী-
নস্তজ� খুজি যযােযা তযাজিে �থযায় চলজব। এ�জর �তৃ্টত্ববযািী নযাগজে� হজয় 
উঠযাে ্জক্রয়যা প�বল উপে পথজ�ই েমজথ্টত হয়নযা বেং বযাস্তব যুজক্ত েম্প-
জ�্টত েম্প�্ট বতজে �েযা হয়। 

    মযাজয়ে কুজ�ে মজত, �তৃ্টত্ববযািীেে ব্বহযাজে� যুজক্তে দুজর েম্প�্টযুক্ত 
উপযািযান েজয়জছ। ্থমত, জ্যাজনে �তৃ্টত্ববযািী ধযােণযা আজছ। এগুজল স্জব-
ধযা্যাতি েমযাজিে �যাজছ জ্যাজনে স্জযযাগ েীজমত �জে এবং ইজতহযাে ও ্-
েজগিে ্েযাব মুক্ত এ�জর িৃজটিেজগিে িযাঁ়ে �েযায় যযা েত্ ও েজঠ�তযাে 
িযাজবে েত্টহীন ববধতযা জনজচিত �জে। জবিতীয়ত, ন্যযায়জবচযাজেে �তৃ্টত্ববযািী 
ধযােণযা েজয়জছ যযা মযানব জবষজয়ে যুজক্ত পথজ� অনুজমজত ও জনয়মগুজলযাে 
ববধতযাজ� আলযািযা �জে যযাে িন্য তযােযা ববধ বজল পেযাষণযা হয়। 

    জ�ছু পলযা�, জবজেষ �জে ধম্টীয়, বযা �তৃ্টত্ববযািীে ব্বহযাজে� যুজক্তে দুজর 
উপযািযাজনে পযজ�যাজনযা এ�জর পেয়যাে �জে এমন �যাজেযা িন্য িনেমেুজখ 
জবত�্ট �েযা �জঠন। পযজহতু নযাগজেজ�ে মতযামত ্জতজর ব্যাজক্তে েযািনন-
জত� স্যায়ত্তেযােন প� পিযােিযাে �জে, মযাজয়ে কুজ�ে মজত, নযাগজেজ�ে 
বনজত� স্যায়ত্তেযােন থযা�জত হজব। এ স্যায়ত্তেযােনজর এ ধযােনযাে ওপে 
জনে্টে �জে পয মযানুজষে স্যাধীনতযা পমযাজরে ওপে তযাজিে জনজিজিে �যাজিে 
েযামজথ্ট্ে �যােজণে জেজত্তজত তযাজিে েযাজলযাে ধযােণযাে গঠন ও অনুেেজণেে 
স্যাধীনতযা বিযােযা গজঠত। আেব জবজবিে জবপ্লব ও জবপ্লজবেে ্ জতজক্রয়যাগুজলযাজত 
এবং গণতযাজন্ত্র� েজক্তজ� জচজনিত �েযাে জবতজ�্ট, ধম্টজনেজপষিতযাে আি-
পে্টে ওপে পযমন পিযাে পিওয়যা হয়, তযা অজেিযাতজিে ব্বহযাজে� যুজক্তজত 
পিওয়যা হয়নযা বলজলই চজল। ধম্টজনেজপষি েজক্তগুজলযাজ� �তৃ্টত্ববযািী ব্ব-
হযাজে� যুজক্ত পথজ� পধিজতগতেযাজব অনজতক্রম্ জহজেজব পিখযাজনযা হয় যখন 
েংজ্যা বিযােযা েযািননজত� ইেলযাজম� আজ্যালন এ ধেজনে যুজক্ত জনজয় �যাি 
�জে। এজর অবশ্য েেল ও যযাচযাই �েযা ্জয়যািন, পযজহতু �তৃ্টত্ববযািী 
নযাগজে� উেয় অজেিযাত গঠজনই পযাওয়যা পযজত পযাজে। এজর আমযাজ� যুজক্ত 
পিখযায় পয ধম্টজনেজপষিতযাে ত্বি ্�ৃত েং�জরে মজধ্ েজয়জছ এবং নযাগ-
জে�জিে েযাজথ ধজম্টে েম্পজ�্টে রূপযান্তজেে িন্য এরযা িযাজয় হজত পযাজে নযা। 

> ধম্টজনেজপষিতযা ত্বি মজধ্ েং�র  

   পযখযাজন ধম্টজনেজপষিতযা এখজনযা গণতন্ত্র ও আধুজন�তযাে িন্য এ�জর 
অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্ট উপযায়, এই ্জক্রয়যাজ� জ�ছু অজতজেক্ত ও েযামযাজি� 
ব্যাজধ পথজ� মুক্ত �েযাে িন্য ধম্টজনেজপষিতযাে জেজত্তজত েমস্যাযুক্ত হজত 
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হজব। ধজম্টে েমযািত্বি জবষয়� (আেজে২২) আইএেএ-ে গজবষ� 
�জমজরে েেযাপজত জিম জপে�যাজড্টে েযাজথ েম্প্রজত এ� �জথযাপ�থজন, 
েমযািজবজ্যান ঐজতহযাজে�েযাজব ধম্টজনেজপষিতযাে ত্বি গ্রহণ �জেজছ, যযা 
পডজেড মযাজর্টন, ম্যানুজয়ল েযাজস্কি, পিে মত েমযািজবজ্যানীেযা এবং জতজন 
জনজিও বুজধিজেজত্ত� যুজধি পনজমজছন যযা ্যাথজম� েমযািতযাজ্বি�গণ ফ্যাজন্স 
১৯ েতজ�ে পেজষে জিজ� ও ২০ েতজ�ে ্থম জিজ� ্জতজক্রয়যােীল 
ধজম্টে জবজেযাজধি যুধি �জেজছজলন।

   জপরযাে বযাি্টযাজেে মজত, এই ত্বিজর জমথ্যা ্জতপন্ন হজয়জছ যযা আধুজন�-
তযাজ� ধজম্টে পতন জহজেজব পিখজছ, এবং এজ� বহুত্ববযাজিে ন্যজনযা ত্বি 
বিযােযা ্জতস্থযাপন �েযা উজচত। জববত্টনবযাি যযা ধম্টজ� "অতীত" ও েমযািত-
্বিজ� "েজবষ্যত" রূজপ মজন �জে তযা ধম্টজনেজপষিতযাে জচন্তযা আমযাজিে 
আবধি �জে প�লজছ। �জল ১৯৮০-ে িেজ� ধজম্টে গণঅে্যাুত্যান ও 
১৯৯০ িেজ�ে জিজ� এে পুনি্টীবনজ� "পমৌলবযািী" ও "আধুজন�তযাে 
জবজেযাজধি ্ জতজক্রয়যা " জহজেজব জচজনিত �েযা হজয়জছল। উলজেখ পপ বযাইজয়ে 
মজত, এই ্বজত্টত জবত�্টজর জতনজর আিে্ট েচনযাে মযাধ্জম বতজে হজয়জছ। 
্থমজর, জববিব্যাপী ববজ্যাজন� ্চযাজেে �যােজণ ধম্টীয় েম্পৃক্ততযা, চচ্টযা, 
এবং জববিযাজেে বণ্টনযা। জবিতীয়জর হল "অিৃশ্য ধম্ট", "জনেজপষি ধম্ট", 
"আত্মজববিযাে ব্যাতীত জববিযাে", "ধম্টীয় ধম্ট", "ধজম্টে জবচযােব্বস্থযা" এবং 
েযাম্প্রজত� বছেগুজলযাজত ক্রমবধ্টমযান েযাজব জবজেষ �জে "আধ্যাজত্ম�তযা" 
ব্যাজক্তস্যাতন্ত্র�েণ ও জবষয়বস্তুে েযাজথ েম্পজ�্টত অযাজেযা েযাধযােণ ও েযাংস্কৃ-
জত� পজেবত্টজনে প্জষিজত ধজম্টে েযামযাজি� গঠজনে পজেবত্টনজ� জনজি্টে 
�জে। তৃতীয় জর হল উত্যাজনে বণ্টনযা, ধম্টীয় বহুবযাচনতযা ও ধম্টীয় েংগঠ-
পনে বযািযাজে ধম্টীয় ্যাণেজক্ত যুক্ত �েযা; ইেলযাজমে পষিজরি এই উত্যান 
আমূল েংস্কযােবযাি এমনজ� েন্ত্রত্েযােবযাজিে েযাজথও যুক্ত।

    েমেযামজয়� েমযাজি ধম্ট ও ধজম্টে জবজেন্ন রূপ েৃজটি �জেজছ এমন জবজেন্ন 
বুজধিজেজত্ত� ঐজতহ্য, িনজ্য় ধম্ট ও ্যাজতষ্যাজন� বযাহ� জবজলেষণ �েযাে 
িন্য জ�ছু পেৌজগযাজল� অঞ্চলজ� ধম্টীয় বযা ধম্টজনেজপষি এলযা�যা জহজেজব 
পলজবজলং �জে আমযাজিে অজন� জ�ছুে বযাইজে পযজত হজব। েমযািতযাজ্বি� 
জবতজ�্ট, গণতন্ত্র ও িনগজনে �যাজছ ধজম্টে অবস্থযান আজলযাচনযা �েযা গুরু-
ত্বপূণ্ট। িন েউলে এে মজত নযাগজে�জিেজ� তযাজিে ধম্টীয় ব্যাজক্তজিে 
স্যাধীনেযাজব তযাজিে েযািননজত� েংযুজক্ততযা ্মযাণ �েযাে বনজত� িযাজয়ত্ব 
জনজত বলযা যযাজবনযা। বহুবযাচনতযায়, পহবযােমযাে িনগজণে মজধ্ ধজম্টে 
স্থযানজ� স্ী�যাে �জেজছন এবং যুজক্ত পিজখজয়জছন পয, ধম্টীয় েম্প্রিযায়গুজলযা 
েযািননজত� অগিজন জবজেষ �জে ববজ্যাজন� িষিতযা ও ধম্টজনেজপষি যুজক্তে 

্যাধযান্য, ধম্টজনেজপষি জ্যান, অন্যযান্য ধজম্টে িযাজবে ্জত মজনযােযাব গজ়ে 
পতযালযাে িন্য ভ্যাতৃত্বমূল� আত্ম ্জত�লজনে েযাজথ যুক্ত থযা�জত হজব। 
জ�ন্তু আেজলই "ধম্টজনেজপষি" পথজ� "ধম্টীয় �যােণ" জবজছেন্ন �েযা েম্ব? 
ডযাজেন ওয়যাল� (২০১৩)-ে মত জবজেষজ্েযা উজলেখ �জেন, "ধম্টীয় েম্প্র-
িযাজয়ে ধম্টত্বি, েযািনীজত ও পজেচয় এজ� অপজেে েযাজথ বযাঁধযা, পযজহতু 
ধম্টীয় পনতযােযা ও নযাগজে�েযা নতুন েযািননজত� ্েজগি তযাজিে নীজতমযালযা 
্জয়যাগ ও েংস্কযাে �জে।"

    যযাইজহযা�, আইন, ধম্ট, েযািনীজত ও েমযাজিে েংগজতে জ�ছু েমস্যাযু-
ক্ত �লযা�ল েজয়জছ, পযমন েযাম্প্রিযাজয়�তযা। বিন্দ্ব পীজ়েত অঞ্চজল, পযমন 
মধ্্যাজচ্, েযাম্প্রিযাজয়�তযা হল ্ধযান বিযাজন্দ্ব� জবষজয়ে মজধ্ এ�জর, তজব 
স্থযানীয় পজেচয় রূপযায়জনে এ�জর ্জক্রয়যাও বজর যযা ২০১৭ েযাজল আিজম-
জবেযােযা "�জল্পত েম্প্রিযায় " বজল অজেজহত �জেজছন। এ�ই যুজক্ত 
অনুেযাজে, ইেেযাজয়ল েম্প্রজত এ�জর আইন পযাে �জেজছ পয, ইহুজিজিে 
িযাতীয় েংবধিতযাে অজধ�যাে েজয়জছ, পযখযাজন ইিেযাজয়জলে জবতজে ও জ�-
জলজস্তন েীমযাজন্ত তযাে বণ্টবযািী েযািনীজত চলমযান।
      
> উপেংহযাে   

    "অজযৌজক্ত� গণতন্ত্র"-ে উত্যান, এবং নযাগজেজ�ে অজধ�যাে ও স্যাধীনতযা 
েম্পজ�্টত জ�ছু ্জতজষ্ত গণতজন্ত্রে আক্রমজনে েযাজথ আি জববিিুজ়ে বহু 
পলযাজ�ে েয় ও অনুেূজতগুজলযা আয়জত্ত আনযা উজচত। হযানযা আেজডর বজহ: 
�যােণগুজলযাে েমন্বয় (েযাম্যাি্বযাি ও বহুিযাজত� েযাম্যাজি্ে েং�র) এবং 
অেন্তেীণ জবষয়গুজলে (েংজবধযান জবজেযাধী ও বণ্টবযাি) েমন্বজয় স্রবেমেত-
বযাজিে উৎে খুঁজি পপজয়জছজলন। এ�ই জেেযায়, আজম জববিযাে �জে আইএ-
েএ প� উপজনজবেবযাি ও �তৃ্টত্ববযাজিেে জবজলেষণজ� এ�রি �েজত হজব। 
এ বহুুজবধ আধুজন�তযাে যুজগ ধম্ট ও বহুত্ববযাি িন্য এ�জর নতুন িৃটিযাজন্তে 
আজলযাচনযা �েজত হজব। বত্টমযাজনে ববজবি� পজেস্থজতরযা জচজনিত �জে ষিুদ্ 
ও বৃহৎ পজেমযাজপে জমরেণ বুঝযাে িন্য আজেযা উপযুক্ত �যাঠযাজমযা বতজে 
�জেই এজর েম্ব, এবং আলযাতযাে এবং জেনহযা-এে ২০১৭ 
"Sociological Theory beyond the Canon" বইজয়ে জেজেযানযা-
পমে মত।  

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
েযাজে হযানযাজ� <sh41@aub.edu.lb>

mailto:sh41%40aub.edu.lb?subject=
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পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা

> পরেণী জনজয় ববজবি� 
আজলযাচনযা ্জয়যািন 
প্যাজিক্ট ক্যাজেনঅ্যানযালযাইে পিনযা (জপজ�জি), পিনযা জববিজবি্যালয়, িযাম্টযাজন

>>

> প�ন পরেজণতজ্বিে ্জয়যািন- জপজ�জি েহচজেে অনুেন্যাজন েজয়জছ

   পৃজথবীে েব্টরিই আমেযা তীরেতে েযামযাজি� অেমতযা ও ক্রমবধ্টমযান 
েযামযাজি� জবজষিযাজেে েমেুখীন হজছে, পযখযাজন জববি অথ্টনীজত এখনও েং-
�রযাপন্ন। এজর এমনজ� পুঁজিবযািী পিজেে পষিজরিও ্জযযাি্। েে�যােী 
পজেেংখ্যান অনুযযায়ী, ২০১৭ েযাজল ১৯% িযাম্টযান িনগণ িজেদ্তযা ও 
েযামযাজি� বি্টজনে েমেুখীন জছল; আজে�জর গজবষণযায় ক্রমবধ্টমযান 
েযামযাজি� পমরু�েজণে জচরিও �ুজর উজঠজছ। ইজতযামজধ্, পৃজথবীে বৃহৎ 
অংেই েযািননজত� অজধ�যাে পজেবত্টজনে অজেজ্তযা লযাে �জেজছ। এই 
ধেজণে ্বণতযাে আজলযায় আমেযা পিখজত পযাই, "পরেজণ" েব্দজর পযজর 
-অন্তত িযাম্টযাজনজত- েযাম্প্রজত� িেজ� িনগজণে জবতজ�্ট ্যায় অনুপজস্থত 
জছল, পেজর ধীজে ধীজে ্যাজতষ্যাজন� ও েযািননজত� আজলযাচনযায় জ�জে 
আেজছ। "প্যাজিক্ট ক্যাজেনঅ্যানযালযাইে পিনযা" (পরেজণ জবজলেষজণে ্�ল্প 
পিনযা) েম্প্রজত পফ্ডজেখ জেলযাে জববিজবি্যালয়, পিনযা-পত শুরু হজয়জছ।  
আমেযা পরেজণত্বি পুনজঃ্জক্রয়যা�েণ �েজত চযাই, যযা েযাম্প্রজত� পরেজণতজ্বি 
অবিযান েযাজখ এবং পযজর বত্টমযাজনে পরেজণ েযািনীজতে আজলযাচনযাে িন্য 
এ�জর মযানিডি ্িযান �েজব। এজরজত আমেযা পুজেযা পৃজথবীে জেষিযাজবি ও 
�ম্টীজিে আজলযাচনযাে ্বত্টন �েব।
 
> প�ন "পরেজণ" েম্পজ�্ট �থযা বলযা? 

    পরেজণ েম্পজ�্ট েমযািজবজ্যাজনে েজক্তেযালী ধযােণযা হল, এজর অথ্টননজত�, 
েযািননজত� ও েযাংস্কৃজত� অেমতযাে মযাজঝ অে্ন্তেীণ েংজযযাগ স্থযাপজন 
জবজলেষণী িৃজটিজ�যাণ েযাজখ। মযার্্টীয় ধযােযাজত "পরেজণ" েম্প�্টীয় েমযাজলযাচনযা-
মূল� ধযােণযা হল, এজর ষিমতযা ও তযাে জনয়ন্ত্রণ �যাঠযাজমযা ্�যাে �জে, যযাে 
মূজল আজছ রেজমে অথ্টননজত� জবেযািন ও মযাজল�যানযা েংজযযািন। মযাজর্্টে 
�যাজছ পরেজণ তযাই এ�জর েবিন্স্থযাপন�যােী জবেযাি�: এখযাজন মিুেী উপযা-
ি্টন�যােী পরেজণ পুঁজিবযািী পরেজণে েযাজথ পেপেেজবজেযাধী এবং বিন্দ্বমূল� 
েম্পজ�্ট অবস্থযান �জে। "জমজলউ" বযা স্তেজবন্যযাে পন্যা (উচ্চতে পরেজণ, মধ্-
জবত্ত পরেজণ, রেজম� পরেজণ ইত্যাজি) পথজ� জেন্নেযাজব, "পরেজণ" ধযােণযাজর মযা-
র্্টীয় ধযােযায় এ�জর �যাঠযাজমযাগত েম্প�্ট তুজল ধজে, পযজর েযামযাজি� িলগু-
পলযাে অথ্টননজত� অেমতযা তুজল ধেযা ছযা়েযাও  িীবন ও িীজব�যা ব্বস্থযাে 
েযাজথ েম্পৃক্ততযা স্থযাপন �জে। জবজেন্ন ধযােণযাে মযাজঝ পযমন "পেযাষণ" 
(মযার্্ট), "েযামযাজি� অবেযান" (ওজয়বযাে), "স্যাতন্ত্র্" (বুজি্টযা) ও "আমলযাতযা-
জন্ত্র� জনয়ন্ত্রণ" (েযাইর), "পরেজণ" ধযােনযাজর ্ধযানত অেমতযাে উলেবি েম্প�্ট 
জনজি্টে �জে এবং এজর যখন ষিমতযা জনজি্টে �জে, তখন তযা েমেযাজব 
এ�জর েযামযাজি� তজ্বিে মতবযাি ও পেই েযাজথ েযািননজত� পজেেযাষযাও 
বুঝযায়। এজর েযািননজত� �তৃ্টত্ব ও ্জতজনজধত্বজ�, পেই েযাজথ পরেজণ েম্প-
প�্টে েযাংস্কৃজত� ও বুজধিগত ্জক্রয়যাে ধযােযাবযাজহ� জবজেষ ষিমতযাে ্শ্নজ� 
অন্তেু্টক্ত �জে। 

নতুন হুমজ� 

    নতুন হুমজ� এবং গজতেীল ও জবপয্টস্ত েযামযাজি� পজেবত্টজনে জবজবচ-

নযায়, জনজ্যাক্ত গুরুত্বপূণ্ট জবষয় ও যুজক্ত জনজি্টে �েযাে িন্য এ�জর েম�যা-
লীন পরেজণত্বি ্জয়যািন: 

পরেজণ জবেযািন ও েযািননজত� ্জতজনজধজত্বে েং�র

    িীে্টস্থযায়ী নব্-উিযােতযাবযাি পৃজথবীে মযানুজষে িীবন ব্বস্থযাে উপে পয 
মতবযাি পেজখ পগজছ, তযা পরেজণ জবজলেষজণ এ�জর ব়ে হুমজ� হজয় িযাঁজ়েজয়জছ। 
�যায্টযাবস্থযা ও উৎপযািন েম্পজ�্টে জবেযািন রেমিীবী পরেজণজ� অজধ�তে 
পৃথ� �জেজছ এবং েমজরেজণজবযাধ নটি �জেজছ। এই উন্নয়জনে অনুষগিী 
হজয়জছ এ�জিজ� ষিুদ্�যায় উচ্চতে পরেজণে স্পজষি বৃজধি পযাওয়যা েম্পজিে 
েনী�েণ এবং অন্যজিজ� "জবপজ্জন� পরেজণে উত্যান" ও মধ্জবত্ত পরেজণে 
মজধ্ জবেযািন। এজর এ�জর �ল্েূ জেজত্ত, পযখযান পথজ� েযামযাজি� জব-
েযািজনে মতযািে্ট ও ডযানপন্ী িনজ্য়তযা উদ্ূত হয়। িনগজণে ঐ�্বধি 
পরেজণ িৃজটিজ�যাণ ও ্যাত্জহ� েযািননজত� িীবন অন্তধ্টযান "অচল পরেজণ 
েমযাি" (ক্যাউে পডযাজে) জনজি্টে �জে, পযখযাজন পরেজণ েম্পজ�্টত গজতেীলতযা 
েযামযাজি� আজলযাচনযাে পৃষ্জপযাষ�তযায় �যাি চযাজলজয় যযায়, প�বল েযািনন-
জত� আখ্যা পপজয়। অথ্টননজত� পুঁজিবযাি ও েযািননজত� ্জতজনজধজত্বে 
েং�র, বযামপন্ী িলগুজলযা ও ব্বেযা েজমজতগুজলযাে দুব্টলতযা ও আত্মেষিযা-
মূল� অবস্থযান, পেই েযাজথ এই ধেজণে দুব্টলতযাে েযাজথ েম্পৃক্ত েযামজটি� 
েজচতনতযাে জবজছেজিে িন্য, েযািননজত� ্জবেবিযাে হজত ডযানপন্যায় 
পজেবজত্টত হয়। এ�ই েমজয়, আমেযা বযামপন্ী পযমন ফ্যান্স, পতু্টগযাল, 
পপেন ও গ্রীে পিেগুজলযাে ষিমতযা ও গঠনতজন্ত্র ঊধ্্টগযামীতযা লষি্ �জেজছ। 
উত্তে জবজবিে অজন� পিজেই এই আজ্যালন পিেযান্তে গমজনে জবষজয় রূ-
পযান্তজেত হজয়জছ। বযাম েযািননজত� আজলযাচনযা ্যায়েই "পরেজণ" বনযাম "ব্-
জক্তগত পজেচয়" এে েুল বিজন্দ্বে জিজ� েং�ীণ্ট হজয় যযায়। এই অবস্থযায় 
উত্যাজপত িরুেী ্শ্নগুজলযাে মজধ্ েজয়জছ:

.  অথ্টননজত� �যাঠযাজমযা, েযািননজত� েজচতনতযা ও েংস্কৃজতে মজধ্ েংজযযা-
গগুজলযা �ী �ী?
.  পরেজণ ও েংেজষ্টে অন্যযান্য উপযািযাজনে (জলগি, স্থযানযান্তে ্েৃজত) মজধ্ 
েম্প�্ট �ী?
.  আজধপত্�যােী পরেজণে মজধ্ অজবেযািন ও স্যাতন্ত্র্ �ী ধেজণে েূজম�যা 
পযালন �জে? েযািননজত� েংগঠজন পরেজণ স্যাজথ্টে ্জতজনজধত্ব নযা থযা�জল, 
তখন পরেজণ েম্প�্ট জ�েযাজব �যায্ট�ে হজব?
.  প�যান পরেজণে িলগুজলযা এ�� েমযাজিে মজধ্, ও জববিব্যাপী, ্েযাবেযালী 
এবং জ�েযাজব তযােযা তযাজিে স্যাথ্টজ� পেটি �জে পতযাজল?
 
পরেজণজেজত্ত� ববষম্ ও বহুিযাজত� পরেজণ েম্প�্ট 

    ওইজেজড পিেেমূহ ক্রমবধ্টমযান পব�যােত্ব, িজেদ্তযা ও জনেযাপত্তযাহীনতযা, 
আংজে�েযাজব এ�িে�-িীে্ট মিুেী স্থজগতযাবস্থযা বিযােযা জচজনিত হজয়জছ। 
েম্পি ও আজয়ে অেমতযা নযার�ীয়েযাজব েীজষ্ট পপৌজছজছ। এই ্বণতযা 
এ�জর ধযােণযাজ� েনীেূত �জে পয, পরেজণজেজত্ত� ববষম্ উপেন্তু অথ্টনন-
জত� ্বৃজধিজ� বযাঁধযাগ্রস্ত �জে, এেযাজব নব্-উিযােবযাজি জববিযায়জনে 
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পিেগুজলযা জনজিেযাই েযািননজত� জস্থজতবস্থযাে পষিজরি হুমজ� িযাজহে �জেজছ। 
িজষিণ জবজবি পরেজণ েংেযাত ্যায়েই ববষম্মূল� ও জনয়মজবরুধি অথ্টনন-
জত� েম্প�্টজ� জেজত্ত �জে গজ়ে ওজঠ, পযজর েহুজে ও গ্রযামীণ উৎপযািজনে 
েীজত (আংজে�েযাজব েহ-জবি্মযান) অন্তেু্টক্ত �জে। অজধ�ন্তু, অজেল্পযায়ন 
্বণতযা বত্টমযান েমজয় উত্তে জবজবিও এজে পপৌজছজছ। তযাই, আমযাজিে 
জনজ্যাক্ত ্শ্নগুজলযা অবশ্যই উঠযাজত হজবজঃ  

.  জববিযায়জনে পরেূজম ও এে েং�জরে ্জতকূজল জ�েযাজব পরেজণ জবজেি 
গজ়ে ওজঠ? িযাজত েযাষ্ট্রগুজলযা �ী ধেজণে েূজম�যা পযালন �জে? আমেযা জ� 
বহুিযাজত� পরেজণ বযা এমন প�যান জ�ছুজ� জনজি্টে �েজত পযাজে? 
.   প�যান ধেজণে েংগ্রযামজ� আেজল "পরেজণ েংগ্রযাম" বলযা যযাজব ও প�যানজরজ� 
নয়? এই ধেজণে েংগ্রযাজমে মজধ্ ববজবি� জমল বযা েংজযযাগ আজছ জ�? 
.  অনযানুষ্যাজন� অথ্টননজত� েম্পজ�্ট, আমেযা জ�েযাজব িজষিণ জবজবিে পরেজণ 
ও পরেজণ েংগ্রযামজ� ব্যাখ্যা �েজত পযাজে?
 
পজেজবেগত েং�র 

    ববজবি� পজেজবেগত েং�জরে �যােণ ও জনয়ন্ত্রজণে পিজষিপ েজনষ্েযাজব 
পরেজণ েম্প�্ট ও পুঁজি েঞ্চজয়ে েযাজথ িজ়েত। অথ্টননজত� ্বৃজধি ও উৎপযা-
িনষিমতযা অি্টজনে অগ্রেযােতযা পজেজবেগত ও বিবপিযাজথ্ট� েীমযানযা 
েম্পজ�্ট উিযােীন। ্যা�ৃজত� েম্পি অি্টন এবং পজেজবেগত ঝুঁজ� ও 
েমস্যা জবতেণ পরেজণজবজেজষ ্জতজযযাজগতযা �জে। জববিব্যাপী িজেদ্ 
িনগণ- জবজেষ �জে িজষিণ জববি- পজেজবেগত েংেযাজতে েযাে বহন 

�জে। এই েযামযাজি�-পজেজবেগত বিন্দ্ব েজবষ্যজত আেও বৃজধি পযাজব। 
এ�জর েমেযামজয়� পরেজণত্বি পধিজতগতেযাজব জনজ্যাক্ত জবষয়গুজলযা অন্তেু্ট-
ক্ত �জে: 

.  পরেজণ েংগ্রযাজম পজেজবে জব�ৃজতে ্েযাব �ী?

.  জ�েযাজব পজেজবেগত জবপয্টজয়ে েযাে জবজেন্ন পরেজণজ� ্েযাজবত �জে? 

.  প�যান পরেজণ (্জতজক্রয়যা) েযামযাজি�-পজেজবেগত রূপযান্তে  জহজেজব ধেযা 
পযজত পযাজে?
.  �ী ধেজণে পরেজণ স্যাথ্ট এই পজেবত্টনজ� ব্যাহত �জে?

> জবজনমজয়ে আহ্যান 

    পেটিতই, আেও অজন� ্শ্ন উত্যাজপত হজব, প�ননযা উপজেযাজলেজখত 
জবষয়গুজলযা েব পিজেে পষিজরি ্জযযাি্ নযাও হজত পযাজে। পেগুজলযা পেই 
েব ্বণতযাে �থযা বজল পযগুজলযা আি জবজবিে পুঁজিবযাি গঠন �জে 
চজলজছ। তযাই, আমেযা এ�জর ববজবি� জবজনমজয়ে আহ্যান �জে- এ�জর 
প্যাবযাল ডযায়লগ- এই জবষজয়ে ওপজে এ�জর পরেজণত্বি গঠজনে িন্য, যযা 
এ�� েমযাজিে জনজি্টটি ববজেটি্জ� অন্তেু্টক্ত �েজব, আবযাে ববজবি� ্বণ-
তযাে েযাধযােণ ববজেটি্গুজলযাও ধযােণ �েজব। আমেযা পযজ�যান ধেজনে ্শ্ন, 
েহজযযাজগতযা ও জবজনমজয়ে িন্য স্যানজ্ উন্ুখ।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ  
<projekt.klassenanalyse@uni-jena.de>

পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা

"আমেযা এ�জর  পরেজণ তজ্বিে মজডল বতজেে িন্য এ�জর 
জববিব্যাপী জবজনময় চযাই, যযা এ�� েমযাজিে জনজি্টটি 

ববজেটি্গুজলজ� জবজবচনযা �জে এবং জববিব্যাপী েযাধযােণ 
্বণতযা ্�যাে �জে"

mailto:projekt.klassenanalyse%40uni-jena.de?subject=
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পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা

> ল্যাজরন আজমজে�যায় পরেণী ও 

পযাবজলযা পপজেি, েযামযাজি� বি্ ও েংহজত গজবষণযা প�ন্দ্র, আলবযার্ট হুত্টযাি জববিজবি্যালয়, জচজল এবং েডলজ�যা এলবযার্ট, জগজনযা িযাম্টযাজন 
গজবষণযা প�ন্দ্র, বুজয়ন্স আয়যাে্ট জববিজবি্যালয়, আজি্টজ্রনযা এবং আইএেএ-এে রেজম� আজ্যালন (আেজে ৪৪) েীষ্ট� গজবষণযা পষ্টজিে 
েিস্ 

>>

েযাম্প্রজত� িে�গুজলযাজত ল্যাজরন আজমজে�যান পজডিতেযা 
বহুবযাে পরেণীে ধযােণযাজ� জবলুতি �েযাে পচটিযা �জেজছন। 
১৯৮০ এে িে� পথজ�, জ�ছু পযাথ্ট�্ েজ্বিও, পজডিতেযা 
মজন �জেন পয নব্-উিযােননজত� নীজতগুজল রেজম� 

পরেণীজ� এতই দুব্টল �জেজছ পয এজর ল্যাজরন আজমজে�যান েমযািগুজলজত 
েযামযাজি� ও েযািননজত� বিজন্দ্বে গজতজবজধজ� ্েযাজবত �জে নযা। 
যযাজহযা�, গত িেজ� রেজম�েযা রেজম�জরেজণে জবিযাজয়ে িন্য এই লষিণগু-
জল উজপষিযা �জেজছ। �যাজিে েযাজথ েম্পজ�্টত জবষয়গুজল েংগজঠত�েণ, 
েংজেে জক্রয়যা�লযাপজ� পুনরুজ্জীজবত �েযা এবং অন্যযান্য িনজ্য় 
আজ্যালজনে েযাজথ পিযার �জে এ�জর ন্যযায্ আয় বণ্টজনে িযাজবজত, জন-
জি্টটি জ�ছু পিজে ল্যাজরন আজমজে�যাে রেজম�েযা পিযােযাজলযােযাজব িযাজব 
�জেজছল পয পরেণীে ধযােণযা এই অঞ্চজল বিন্দ্ব ও েযািনীজত ব্যাখ্যা �েযাে 
এ�জর জনয়যাম�। 

পরেণী স্যাথ্ট  

২০১৮ েযাজলে জচজলে েযাজ্রয়যাজগযাজত পম জিবে জবজষিযাে। ছজবজঃ পযাবজলযা পপজেি।
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অবশ্যই, ২০০০-এে পগযা়েযাে জিজ� েমযাজিে অযাথ্ট-েযামযাজি�� ববষ-
পম্ে পজেমযাণগত জবজলেষণ (পযমন পরেণী গজতেীলতযা অধ্য়ন) এবং রে-
জম�জিে পযৌথ �জম্টে গুণগত েমীষিযাে মযাধ্জম পরেজণে ধযােণযাজর েমযাি-
তযাজ্বি� জবষয়েূজচজত পুনজঃ্বজত্টত �েযা হজয়জছ। আমযাজিে �যািজর 
বস্তুজনষ্ উপযাজয় পরেণীে উপে িৃজটি জনবজধিে এই বৃহত্তে �ম্টেূজচে অংে, 
যযা ব্যাজক্তগত �লযা�ল, জবজেষ �জে জবজেযাধী পজষিে স্ী�ৃজত এবং স্যাথ্ট-
প� আ�যাে পিয়। ই্রযােন্যযােনযাল পেযাশ্যযাল েযাজে্ট প্যাগ্রযাজমে পডরযাজে-
পরে উপে জেজত্ত �জে আমযাজিে েযাম্প্রজত� গজবষণযায় পিখযা পগজছ পয 
আজি্টজ্রনযা ও জচজলজত ১০ িন ব্জক্তে মজধ্ ৯ িন এ�জর েযামযাজি� 
পরেণী মজধ্ আত্মপজেচয় ্�যাে �জে। এ�জর পুেযাজনযা ধযােণযাে িন্য 
এতজ�ছু! উেয় পিজে, এ�জর রেম-পরেণীজত অবস্থযান�যােী ব্জক্তেযা জবজে-
ষযাজধ�যােী পরেণীজত অবস্থযান�যােীজিে পচজয় জনজিজিেজ� রেজম� জহেযাজব 
পবজে উপস্থযাপন্বণ। আমেযা পিজখজছ পয জচজলজত আজি্টজ্রনযাে পচজয় 
রেজম�জরেণী জচজনিত�েজণে েযামজগ্র� হযাে পবজে। জচজলে উচ্চ ববষম্ ও 
অথ্টননজত� প�ন্দ্রজচন্তযা এবং আজি্টজ্রনযাে েযাষ্ট্রীয় �জপ্টযাজেেীয় রেম েং-
পযযািজনে তুলনযায় আমেযা এই পিজে "পমৌলবযািী" িল-েংে গঠজনে 
ইজতহযাজেে বিযােযা আমেযা এই �লযা�ল ব্যাখ্যা �জে।

    আমেযা মজন �জে পয এই ধেজনে গজবষণযা এমন অঞ্চজলে েযামযাজি� 
ও েযািননজত� বিন্দ্ব পবযাঝযাে পষিজরি অবিযান েযাখজত পযাজে যযা পৃজথবীে 
েবজচজয় অেযাজম্ে মজধ্ েজয়জছ। পরেণী প�বল েযামযাজি� �যাঠযাজমযা ও 
ল্যাজরন আজমজে�যানজিে পজেচজয়ই জবি্মযান নয়, এজর িনেযাধযােজণে 
েমযািেযািননজত� স্যাথ্টগুজল রূপযায়ন জহজেজব পয্টজব�ষিণ �েযা পযজত 
পযাজে। জবজেন্ন েযামযাজি� পরেজণে ব্জক্তেযা পরেণীগত জেজত্তজত (েম্বত পব-
ে�জয়�িন পজডিত এ�মত) জববিজ� েযাবজত পযাজে এবং ্যায়ই অনলযা-
ইজন অংেগ্রহণ ও পেযার পিওয়যা পথজ� শুরু �জে তযাজিে পরেণী স্যাথ্ট 
েষিযাে িন্য েযািননজত� �ম্ট�যাজডি অংেগ্রহণ �জে। এে উপে জেজত্ত 
�জে, আমযাজিে নতুন ্�ল্প পরেণী গঠন, পযৌথ �ম্ট, এবং পরেণী স্যাজথ্টে 
মজধ্ েম্পজ�্টে উপে িৃজটি জনবধি �জে। আমেযা এজে� ওজলন েযাইজরে 
�যাি অনুেেণ �জে, জযজন পরেণী পচতনযাজ� পচতনযাে পেই জি� জহেযাজব 
েংজ্যাজয়ত �জেন যযাে এ�জর পরেণী েযামগ্রী এবং পরেণী-্যােজগি� ্েযাব 
েজয়জছ। জতজন যুজক্ত পিন পয, এ�জর ষিুদ্স্তজেে আজলযাচনযায়, পরেণী স্যা-
পথ্টে ব্যাজক্তগত উপলজধি পরেণী পচতনযাে মূল জি�গুজলে মজধ্ এ�জর। 
েযাইজরে মযা�্টেবযািী-অনু্যাজণত �যাঠযাজমযা আঁ�জ়ে ধজে আমেযা জবজেন্ন 
পরেণীে মযানুজষে পুঁজিবযািী ্ জতষ্যান এবং েযামযাজি� পরেণীে মূল্যায়ন �জে 
এমন উপযায়গুজলে জিজ� নিে জিজয় পরেণীগত স্যাথ্ট পেীষিযা �জে। 

    েযাম্প্রজত� পলখযাগুজলযা পিখযা যযায় পয, রেজম� পরেণীে পলযা�িজনে 
পুঁজিবযাি ও ববষজম্ে জবরুজধি েমযাজলযাচনযামূল� িৃজটিেজগি থযা�যাে, পরেণী-
পেজিে জবষজয় জবজেযাধপূণ্ট মজনযােযাব থযা�যাে এবং জনজয়যাগ�ত্টযা বযা পজে-

চযাল�জিে পচজয় পুনজঃ্জতষ্যাে নীজতগুজল েমথ্টন �েযাে েম্যাবনযা পবজে। 
আমযাজিে ্যাথজম� �লযা�লগুজল এই পলখযাে েযাজথ েযামঞ্জস্পূণ্ট: পিে-
জবেযাগগুজল এ�পযাজে, এ�জর রেজম�-পরেণীে বযা অনযানুষ্যাজন� স্-জনযুক্ত 
পরেজণজত অবস্থযানেত ল্যাজরন আজমজে�যানজিে পচজয় জবজেষযাজধ�যাে্যাতি 
উত্তেিযাতযাজিে ( পযমন জবজেষজ্ ব্যাবস্থযাপ�) তুলনযায় নব্উিযােননজত� 
্জতষ্যান, ধযােনযা, বযা �লযা�লগুজলে (পযমন, আজয়ে ববষম্ বযা েে�যােী 
হস্তজষিজপে অেযাজবে জবষজয় েমযাজলযাচনযা �েযাে েম্যাবনযা পবজে) ব্যাপযাজে 
অজধ� েমযাজলযাচনযামূল� অবস্থযান েজয়জছ।

    আমযাজিে বত্টমযান �যািজর �ীেযাজব েমজটিগত পিজষিপ এমন এ�জর 
্জক্রয়যা যযা পরেণীঅবস্থযান বিযােযা আ�ৃত বস্তুগত স্যাথ্টগুজল পবযাঝযাে িন্য 
পিযােিযাে �েজত পযাজে এই গজবষণযাে মযাধ্জম এই �লযা�লগুজল ্েযা-
জেত �েজত চযায়। স্তেযাং, আমেযা পরেণী, পযৌথ �ম্ট, এবং পরেণীজচতনযাে 
মজধ্ েম্পজ�্টেে এই স্ল্প পেীজষিত জি� জবজলেষজণ অবিযান েযাখযাে ্ জত 
লষি েযাজখ। আমেযা ধযােণযা �জে পয িনজ্য় জবপ্লজবে েযাম্প্রজত� অজেজ্-
তযােমপন্ন পিেগুজলজত (এমন পিে পযখযাজন রেজম�জরেজণ এবং িনজ্য় 
পেক্টেগুজল বযাজমে উত্যাজনে েমথ্টজন এজ�েূত) এবং স্যাজথ্টে উপে পরেণী 
অবস্থযান ও পযৌথ �ম্ট�যাজডিে ্েযাব, জনন্ পয্টযাজয়ে অপেযািনীজত পযখযাজন 
রেজম� পরেণী ক্রমযাগত েযািননজত� �ম্ট�যা্ড পথজ� জবজছেন্ন হজয় যযায় 
এমন পিজেে পচজয় েজক্তেযালী।

    আমেযা জববিযাে �জে পয এই অনুেন্যানজর উন্নত �েযা গুরুত্বপূণ্ট এই 
�যােজণ নয় পয পরেণী হজছে েযািননজত� েজক্রয়তযাে এ�মযারি উৎে, বেং 
এই �যােজণ পয, আমেযা মজন �জে পয লযাজতন আজমজে�যায় েযািননজত� 
্�ল্পগুজলে মুজক্তে েম্যাবনযা রেজম� পরেণীে েযািননজত� অংেগ্রহজণে 
বিযােযা জনধ্টযাজেত হয়। এই ধেজনে েজক্রয়তযা জনচিয়ই অত্যাচযাজেে (এবং 
তযাজিে ছরিেগি) মূজলে জবরুজধি আজ্যালন, পযমন বৃহত্তে নযােী ্জতবযাি 
এবং নযােীজিে মযােধজেে জবরুজধি এবং আজি্টজ্রনযা ও জচজলজত গে্টপযা-
পতে ববধী�েজণে িন্য অবশ্যই চযালযাজত হজব; বযা েযাম্প্রজত� # রেযাজিজলে 
এলজনযাজমযােজম্র পযখযাজন নযােী ও িযাজতগতেযাজব জনপীজ়েত পগযাষ্ীগুজল 
চেম অজধ�যাজেে জব�যাজেে জবরুজধি েংগ্রযাজমে পজথ পজেচযাজলত হজয়জছল। 
ঐজতহযাজে� প্ষিযাপজর পযখযাজন ষিমতযায় জ�জে আেযাে অজধ�যাে েজয়জছ, 
শুধু এ�জর ষিমতযাজয়ত রেজম�জরেণী, যযা তযাে পরেণী স্যাথ্ট বিযায় েযাজখ,অ-
ন্যযান্য জনপীজ়েত পগযাষ্ীগুজলে েযাজথ পিযার পবঁজধ নয়যা-�্যাজেবযাি বন্ 
�েজত বযামপন্ী আজ্যালন গজ়ে তুলজত েষিম হজব।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
পযাবজলযা পপজেি <pperez@uahurtado.cl>
েডলজ�যা এলবযার্ট <elbert.rodolfo@gmail.com>
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> িযাজেদ্্ ও েযামযাজি� বি্টন

পেরলযানযা ইয়যাজেযাজেনজ�যা, পে্র জপরযাে্টবযাগ্ট পটির ইউজনেযাজে্টজর, েযাজেয়যা

আজম ১৯৯০ এে িেজ�ে শুরুজত েযাজেয়যাজত যখন মুক্ত 
বযািযাে েংস্কযাে বযাস্তবযাজয়ত হজয়জছ, ঐ েমজয়ে িযাজেদ্্ 
জনজয় গজবষণযা শুরু �জেজছ। পেযাজেজয়ত েংগজঠত ব্বস্থযা 
পথজ� পুঁজিবযািী ব্বস্থযায় রূপযান্তজেে েময় িযাজেদ্্জ� 

জেজত্তগত েযামযাজি� রূপযান্তজেে ব্য় বজল মজন �েযা হত। এজর পমজন 
পনওয়যা হজয়জছল পয বযািযাজেে ্বত্টন অথ্টননজত� ্বৃজধি, িযাজেদ্্ হ্যাে 
�েজব, এবং মযানুজষে অথ্টননজত� েমৃজধি অি্টন �েজত এবং েযাষ্ট্রীয় বল-
য়মুক্ত �েযাে েত্ট বতজে �েজব।

   আেযাবযািী পূব্টযােযাজেে জবপেীজত, এবং ২০০০-এে িেজ� অথ্টননজত� 
জস্থজতেীলতযা েজ্বিও েযাজেয়যাে িযাজেদ্্ অব্যাহত জছল। জবজেন্ন অনুমযান 
অনুযযায়ী েযাজেয়যাে িনেংখ্যাে ১১% পথজ� ২৫% মযানুষজ� িজেদ্ 
জহেযাজব জচজনিত �েযা পযজত পযাজে। ২০১৭ েযাজল জন্ েে�যাজে িযাজেদ্্ 
হযাে, ্যায় ১৩% যযা িযাজেদ্্ জনরূপণ এবং িীবনযযারিযাে নূ্নতম খেচ 
জহজেব �েযাে িন্য ব্বহৃত জটিং পধিজতে �লযা�ল, যখন অনযানুষ্যাজন� 
এবং জন্ পবতনজেযাগী �ম্টেংস্থযান বযাজ়েজয় জন্ পব�যােজত্বে হযাে অি্টন 
�েযা হজয়জছ। অে্ন্তেীণ অজেবযােন, েযাজব� পেযাজেজয়ত ্িযাতন্ত্র পথজ� 
রেজম�জিে অজেবযােন, এবং অ-মহযানযাগেীয় অঞ্চজলে িযাজেজদ্্ে মযাধ্জম 
েযাজেয়যাে ্ধযান েহেগুজলে দ্রুত বজধ্টত জবস্তযাে েম্পন্ন হজয়জছ। তবুও 
েে�যাজে জবজেষজ্েযা স্ী�যাে �জেন পয প�বল ৪০% েযাজেয়যান বযািযাে 
অথ্টনীজতে স্জবধযাগুজল উপজেযাগ �েজত পযাজে। এই এ�ই েতযাংে েযাজে-
য়যানজিে গত জবে বছজে আয় পবজ়েজছ, পযখযাজন অন্য ৬০% পিে আয় 
এ�ইে�ম েজয়জছ বযা �জমজছ। চযা�জেিীবী পলযা�িন এবং পছজলজমজয় 
থযা�যা পজেবযাজেে েজগি িযাজেদ্্ চলমযান পথজ�জছ। েযাজেয়যাে জগজন েহ�যােী 
েযামযাজি� ববষজম্ে বৃজধি পিজখজয়জছন, যযা ১৯৯১ েযাজল ০.২৬ পথজ� 
পবজ়ে ২০১১ েযাজল ০.৪২১ পত উন্নীত হজয়জছল।

>>

   আজম এবং প�যাজম জবজ্যান প�জন্দ্রে আমযাে েহ�ম্টীেযা ২০০০ এে 
িেজ� েযাজেয়যাে উত্তে অঞ্চজল জনবজন্ত িজেদ্ িনজগযাষ্ী এবং েহুজে 
অজধবযােীজিে িজেজপে এ�জর অনুনিে্ট্ গুণগত গজবষণযা পজেচযালনযা 
�জেজছ। আমেযা পপজয়জছ পয, েযামযাজি� জবজছেন্নতযা পবজ়ে চলজছল। বযািযাে 
অথ্টনীজতজত পরেণী, জলগি এবং ্জতেষিযামূল� ্জতজক্রয়যাগুজল িযাজেজদ্্ে 
েক্তযাবস্থযান এবং এে জনজি্টটি ববজেটি্গুজলজত অবিযান পেজখজছ। েযামযাজি� 
জবজছেন্নতযা ্যাজতষ্যাজন�ী�েণ হজয় পগজছ।

    জন্ পবতন েম্পন্ন চযা�জেে বযািযাে জবস্তৃত হজয়জছ। ১৯৯০ এে িেজ� 
চযা�জেে বযািযাজেে ্থম পুনগ্টঠন, েযােী জেজল্পে অবনজত ও খুচেযা 
বযাজণি্ ও পেবযা খযাজতে েম্প্রেযােণ েরযায়। এই নতুন �যাজি েযাধযােণত 
স্ল্প পবতন পিওয়যা হয় এবং নূ্নতম স্জবধযা ্িযান �েযা হত। তযােপজে 
২০০০-এে িেজ�, গণখযাত অজটিমযাইি �েযা হজয়জছল এবং জেষিযা ও 
জচজ�ৎেযা পেবযাে মত অ-বযািযােিযাত পজেজষবযাে েহ েযামযাজি� পজেজষবযা-
গুজলজত স্জযযাগ পিওয়যা হল। পযজহতু জেল্পযায়জনে েযাগিন এবং পেবত্টীজত 
বযািযােজেজত্ত� পেবযা অথ্টনীজত দ্রুত গজতজত এজগযায়, প�যান পষিরিজর বযািযাে 
েংস্কযাে  প�যান নীল-�ল�যাে রেজম� বযা েে�যােী খযাজতে রেজম�েযা েবজচজয় 
অেযাবী জছল তযাে ওপে আজলযাচনযা শুরু হয়। আমেযা পিজখজছ পয নীল-
�ল�যাে রেজম�েযা বযািযাে েংস্কযােগুজলে পনজতবযাচ� ্েযাবগুজলে ্থম 
জে�যাে নয় বেং অত্ন্ত িজেদ্ মযানুজষে মজধ্ বৃহত্তম অংজেও এ ্েযাব 
েজয়জছ। পথজ� েবজচজয় পবজে ষিজতগ্রস্থ হজয়জছল এবং পেই অনুযযায়ী, 
তযাছযা়েযা, েযামযাজি�েযাজব জবজছেন্ন অজধ�যাংে েযাজেয়যানেযা- অথ্টযাৎ, িীে্ট 
েময় চেম িযাজেজদ্্ বেবযাে�যােী মযানুষ রেম বযািযাজেে ্যাজন্ত� পয্টযাজয় 
জনজয়যাজিত জছল। বযািযাজেেও বলজগি� ্েযাব েজয়জছ: আমেযা পিজখজছ পয 
িযাজেজদ্্ শুধুমযারি চেম নযােী�েণই জছল নযা, পুরুষেযাও ব্যাপ�েযাজব ভ্টি-
তযাে জে�যাে হজছেল। আমযাজিে পষিজরি অজধ্টজ�ে মজধ্, িনেযাধযােজণে 
আয় এতই �ম জছল পয জনজিজিেজ� ছযা়েযা তযােযা �যাউজ� েহজযযাজগতযা 
�েজত পযােত নযা।

    ২০০০-এে িেজ�ে পগযা়েযাে জিজ�, এ�িন ব্জক্তে েযামযাজি� পরেজণ 
অবস্থযান যত জনজচ, িযাজেজদ্্ পজতত হবযাে েম্যাবনযা তযাজিে তত পবজে িে 
বছে পে, জলগি পজেচয় আে েযামযাজি� পরেণীে উপে জনে্টে �েজতযা নযা: 
জবজেন্ন েযামযাজি� পরেজণ পথজ� আগত এ�� মযাজয়েযা অজধ� অথ্টননজত� 

উত্তে-েমযািতযাজন্ত্র� েযাজেয়যাজত 

বযাজ়েজতই �যাি। 
ছজবজঃ েলমযাি গুজেজনযােযা।

জিজড েজল. ৯ / # ১ / এজ্ল ২০১৯
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পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা

জক্টিতযাে জে�যাে হওয়যাে ্বণতযা জছল। অন্য �থযায়, জবি্মযান ্�ৃত 
েমযািতন্ত্র ব্বস্থযায় মিুজে �ম্টীজিে বিযােযা উপজেযাগ�ৃত েযামযাজি� স্জব-
ধযাগুজল হ্যাজেে �জল উিীয়মযান বযািযাে অথ্টনীজতে ক্রমবধ্টমযান স্জযযাগগু-
জল বন্ হজয় যযায়জন। �যাঠযাজমযাগত েীমযাবধিতযাে চযাপ বৃজধি পপজয়জছ: পরেণী 
ও জলগি েমযান্তেযালেযাজব পজেচযাজলত হজয়জছ।

    যখন বযািযাে েম্প�্টগুজল �ম্টেংস্থযান বৃজধি �জেজছ (উতপযািন এবং 
্িনন), েযামযাজি� নীজত দ্রুত পজেবজত্টত হজয়জছ। মুক্ত বযািযাজে জববিযাে, 
্�ৃতপজষি জবি্মযান েমযািতজন্ত্রে অপেটি েমযাজলযাচনযাে এবং পেযাজেজয়ত 
জপতৃত্ববযাজিে ("অ�যায্ট�ে" এবং "েযাব্টিনীনতযাপূণ্ট" পেযাজেজয়ত ব্বস্থযা 
যযা েযাজষ্ট্রে উপে জনে্টেেীলতযাে েংস্কৃজতজ� রূপ জিজয়জছল) পথজ� মুজক্তে 
্জয়যািন েম্পজ�্ট ব্যাপ� জববৃজতে মজধ্, পেখযাজন এ�জর পমৌজল� পয্টযা-
পয়ে �ল্যাণ বিযায় েযাখযাে িন্য েযাষ্ট্রীয় বযাধ্বযাধ�তযা মজধ্ এ�জর ্�ৃত 
লেু�েণ জছল। ১৯৯১ েযাল পথজ� েযাজেয়যায় বেবযাজেে নূ্নতম খেচ 
জহজেব �েযাে পধিজত জতনবযাে েংজেযাধন �েযা হজয়জছ এবং আজেযা �জঠযাে 
হজয় উজঠজছ এবং নূ্নতম মিুজে আজথ্ট� জনেযাপত্তযাে১ িন্য ্�ৃত মিুজে 
েযাজথ েম্প�্টযুক্ত হজয় পগজছ।

    এজিজ�, নূ্নতম মিুজে, পপনেন, এবং জেশুে িীবনযযারিযাে নূ্নতম 
মূজল্ে স্জবধযাগুজলযাে েযাজথ েম্প�্টযুক্ত ্মযাণ জহেযাজব, েযাধযােণ পণ্গু-
জলজত স্জযযাগ পিওয়যাে রেম-জেজত্ত� নীজত এ�জর মূল েযামযাজি� নীজতমযালযা 
জহেযাজব জবজবজচত হজয়জছ২। যযাইজহযা�, �ম্টজষিরি আে লে্যাংে বেযাজদেে 
উপজ�ন্দ্র পনই; এরযা পজেবযাজেে বিযােযা ্জতস্থযাজপত হজয়জছ। জেশু ্জতপযা-
লন স্জবধযা, গৃহযায়ণ েতু্টজ�, এবং লষি্যুক্ত েযামযাজি� েহযায়তযা এখন 
পযাজেবযাজে� আজয়ে মূল্যায়ন বিযােযা জনধ্টযাজেত হয়। েযামযাজি� নীজতজর স্জব-
ধযাজেযাগীে আয় এবং জনজি্টটি ্জয়যািনীয়তযা পূেজণে ইছেযাে েযাজথ েগিজত 
পেজখ জনব্টযাচনীেযাজব বযাস্তবযাজয়ত হয়।

    �জল, িযাজেদ্্জ� �লজ্ত �েযা হজয়জছ: এজর পেযাজেজয়ত আমজল 
পযমন এ�জর স্থযায়ী, েযাজব্ট� েমস্যা জছল, পতমজন িীবন এবং এ�জর 
অস্থযায়ী েরনযা জহেযাজবও চজল পগজছ। তদুপজে, েযামযাজি� েহযায়তযাে ব্ব-
স্থযা এমনেযাজব পজেচযাজলত হজয়জছ পয েবজচজয় অেযাবীেযা উজপজষিত হয়। 
জনবজন্ত িজেদ্জিে মজধ্ এ� তৃতীয়যাংে চেম িযাজেদ্্, দুই তৃতীয়যাংে 
�জম্ট জনযুক্ত, এবং দুই তৃতীয়যাংে নযােীে পনতৃত্বযাধীন পজেবযাে। স্তেযাং, 
েযামযাজি� েমথ্টজনে লষি্ স্ল্প পবতজনে ষিজতপূেণ �জে। এজর আে 
পব�যােত্ব ও িজেদ্তযাে ঝুঁজ�গুজলে জবরুজধি এ�জর বীমযা নয়।

    ে�ল েম্পি জনষ্পজত্ত এবং িযাজেদ্্ ও েযামযাজি� জবজছেন্নতযা িূে �েযাে 
্জচটিযা পবগবযান �েজত ব্জক্তগত িযাজয়জত্বে এ�জর আিজে্টে অত্ন্ত 
িজেদ্ িনজগযাষ্ীে ্জয়যািন হজয়জছ। পুনগ্টজঠত �ম্টেংস্থযান ব্বস্থযাে 
্েযাব, পূব্টজনধ্টযাজেত েমযািতন্ত্র ্চযাে পধিজতে পতন, এবং ্যা�-েমযাি-
তযাজন্ত্র� পিজে েবজচজয় উিযাে বযািযাে ্�ল্প বযাস্তবযায়জনে েযােেযাম্ 
েযাখজত তযােযা পূব্টেজঞ্চত েম্পি ব্বহযাে �জে। চযা�জে খুঁজি পপজত এবং 

জবিতীয় ও পযার্ট রযাইম চযা�জে জনজত �ম্টীজিে স্থযানযান্তে �েজত বযাধ্ �েযা 
হজয়জছ। চযা�জেে পষিজরি নযােীেযা জলগি জবষজয়, পবেে�যাজে েযামযাজি� পেবযা 
্েজগি ্যাথজম� পেব� জহজেজব বযা �ম্টী জহজেজব ্যায়েই েংগ্রযাম �জে। 
পপনেনগুজল স্ল্প মিুজেে পজেপূে� জহেযাজব ব্বহযাে �েযা হয়: আমযাজিে 
জনযুক্ত উত্তেিযাতযাজিে এ� তৃতীয়যাংে পপনেন পেযাগ�যাজে জছল।

    বত্টমযাজন আমেযা েূজণ্ট জবস্তৃত পিখজত পযাজছে, পযজহতু জচজ�তে� এবং 
জববিজবি্যালজয়ে জেষি� পিে মত পপেযািযােেযা অথ্টননজত� অজস্থজতেীল-
তযাে জে�যাে। প�যাজম ্িযাতজন্ত্রে জবষণ্ণ িনজগযাষ্ী অংজে তযাজতয়যানযা জল-
রজ�নযাে গজবষণযায় পিখযা পগজছ, িযাজেদ্্ েনীেূত চজক্রে মজধ্ জবস্তৃত 
হজয় পগজছ, এমনজ� এ�জর েহজেে েব অজধবযােীে মজধ্ই জবস্তৃত। পে-
টিতই, ্ ধযান েহেগুজলজত জ�ছু পগযাষ্ী বিযােযা উপজেযাগ �েযা স্জযযাগ-স্জবধযা 
শুধু বযািযাে ব্বস্থযা জিজয়ই েেবেযাহ �েযা হয় �যােণ এজর অন্যযান্য অজন� 
পলযা�জ� েমযাজিে ্যাজন্ত�তযায় স্থযানযান্তজেত �জে।

    ইজতযামজধ্, এ�জর উত্যাজপত অবেে বয়ে েহ েযাজষ্ট্রে েযাম্প্রজত� ্-
স্তযাজবত পপনেন েংস্কযাে পিজেে েম্যাবনযা এবং র্ত্যং�-এবং-�যাইল েযাজে-
য়যানজিে ্জয়যািনীয়তযা জনজয় আজলযাচনযাে িন্য প�যােযাজমে পজেবজত্ট 
জবজেন্ন েযািননজত� িলগুজলে ্চযাজেে ্জতজযযাজগতযা �েযাে িন্য এ�জর 
িযায়গযা হজয় উজঠজছ। ১৯৯০ এে িেজ�, েযাজেয়যাে তরুণেযা তযাজিে ্-
িজন্ে উত্তম েজবষ্যত িযাজব �জে ্জতবযাজি েহজেে েযাস্তযায় পনজমজছল।

    এই জনবন্জর জনজ্যাক্ত জনবন্গুজলযা পথজ� পনওয়যা: পেরলযানযা ইয়যাজেযাজে-
নজ�যা (২০১৭) "Lishnie liudi, ili O rezhime iskliucheniia v 
postsovetskom obshchestve" [অজতজেক্ত মযানুষ বযা পেযাজেজয়ত 
পেবত্টী েযাজেয়যাে েযামযাজি� জবজছেন্নতযাে েযােন], Ekonomicheskaia 
sotsiologiia [অথ্টননজত� েমযািজবজ্যান] ১৮ (৪)জঃ ৬০-৯০; তযাজতয়যানযা 
জলরজ�নযা এবং পেরলযানযা ইয়যাজেযাজেনজ�যা (আেন্ন), "Vozmonaia li 
sotsiologiia dlia trudiashchikhsia klassov v Rossii" 
[েযাজেয়যাজত জ� ব্ু �লযাে েমযািজবজ্যান চচ্টযা েম্ব?], জম েজে।

১। নূ্নতম মিুজে ১ পম, ২০১৮ েযাল পথজ� প�বলমযারি েব্টজন্ খেজচ িীবন যযাপন 
�েযা হজয়জছ।
২। ২০১০ েযাজল েযাজেয়যাে এ�িন ব্জক্তে িন্য েব্টজন্ িীবনযযারিযাে খেচ ৫,৬৮৫ 
রুজবল জছল। নূ্নতম মিুজে ্জত মযাজে ৪,৩৩০ রুজবল জছল। েব্টজন্ মযাজে� পব�যাে-
ত্ব পবজনজ�র ্িযান জছল ৮৫০ রুজবল, েজব্টযাচ্চ পপজম্র ৪,৯০০ রুজবল জছল। েব্টজন্ 
বয়েী পপনেন পপজম্র মযাজে ৬,১৭৭ রুজবল জছল, যখন জববিজবি্যালজয়ে বৃজত্ত ্িযাজনে 
জেষিযাথ্টীেযা ১,৩৪০ রুজবল মযাজে� জটিজপ্ড পপজয়জছল। নূ্নতম জেশু-পযালন েহযায়তযা 
পপজম্র মযাজে ২০২০ রুজবল জছল, যখন গ়ে মযাজে� পবতন ২০,৯৫২ রুজবল জছল। 
এ� (১) েযাজেয়যান রুজবল ২০১৩ েযাজলে িযানুয়যাজেজত ০.০২৩ ইউজেযাে মূল্ জছল; ৩১ 
জডজেবিে, ২০১০ এ এজর ০.০২৪ ইউজেযা মূল্ জছল।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
পেরলযানযা ইয়যাজেযাজেনজ�যা <s.yaroshenko@spbu.ru>

mailto:s.yaroshenko%40spbu.ru?subject=
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> লুজম্পনজ্যাজলতযাজেজয়ত
এবং চীজন নগজেে জনচু পরেণী
এনগযাই-জলং েযাম, ল্যাজনজচটিযাে জববিজবি্যালয়, যুক্তেযাি্

মযা�্টে এবং এজগিলে "লুজম্পন্জলতযাজেজয়ত" েব্দজর মূলত 
বণ্টনযামূল�, অপমযানিন� এবং অজলৌজ�� উপযাজয় ব্ব-
হযাে �জেজছজলন।  েযাম্প্রজত� অথ্টননজত� ও েযািননজত� 
আজলযাচনযাে পষিজরি "জন্জরেণী" অনুরূপ িযায়গযা িখল �জে 

জনজয়জছ, পযখযাজন "েব্টহযােযা" -এে আেও ইজতবযাচ� অথ্ট েজয়জছ। এই 
পলখযাজর গ্র্যামজেে "জনচু" বযা "অধস্তন" পরেণীগুজলে  ধযােণযাজ� �যাজি লযাগযায়, 
যযা জবজেন্ন েযামযাজি� অধীনস্থ পগযাষ্ীে পেযাষণ, জনপী়েন এবং ্যাজন্ত�তযাে 
তথযা ্েযাবেযালী েযামযাজি� পগযাষ্ীে �তৃ্টত্ব পথজ� স্যায়ত্তেযােজনে আজপ-
জষি� অেযাজবে বহুমযাজরি� জচরি ধযােজনে জিজ� লষি্ েযাজখ। আমযাে প�ে 
টিযাজড জবজবচনযা �জে পয ২০০৮ েযাজল আজথ্ট� েং�জরে পে চীজন েহুজে 
িজেদ্জিে এ�জর জনজি্টটি স্তজেে িযাজেদ্্ এবং ববষজম্ে অজেজ্তযা �ীেযাজব 
এ�জর নতুন পজেচজয়ে উন্নয়জন ্জত�জলত হজযজছ- জিয়যাওজে - যযা ব্জক্ত-
গত জববেণী এবং এ�জর উপেংস্কৃজত বতজে �েজত েযামযাজি� গণমযাধ্ম 
ব্বহযাে �জে যযা স্-হযাস্�ে েযাজব �তৃ্টত্ববযািী মূল্জবযাধজ� িজে পেজখজছ।

> চীজন জনচু পরেণীে ডযাজয়যাজে (ষিজতগ্রস্ত)-ে পজেচয়

   ২০০৮ েযাজলে আজথ্ট� েং�র নগজেে জন্ পরেনীে অবস্থযাে উন্নজত 
�জেজছ, ্যাথজম�েযাজব ক্রমবধ্টমযান পব�যােজত্বে �যােজণ এবং তযােপজে 
ঋণজেজত্ত� েহুজে পমগযা ্�ল্প এবংবৃহত্তে েে�যােী উদেীপনযােূচী �ম্টেূ-
জচ বিযােযা েৃটি জেজয়ল এজটির বুজমে ্েযাজব। ঋণ-েযােযাক্রযান্ত েম্পজত্ত 
আবযাজে� খেচ, আবযাজে� েযা়েযা এবং েহেগুজলে খেচ বৃজধি �জে; ক্রমব-
ধ্টমযানেযাজব, জবপিযাপন্ন অজেবযােী �ম্টীেযা েহুজে বযােস্থযাজনে অজধ�যাে এবং 
েংজলেটি �ল্যাণ স্জবধযা ব্তীত স্ল্প পবতন েহ িীে্ট েময় ধজে �যাি 
�েত। �যােখযানযাে েেবেযাহ�ৃত ডেজমরজেে বযােস্থযান ছযা়েযাই তযাজিেজ� 
নগেগুজলে পপজেজ�জেজত উপমযাজনজ�ে বযােস্থযাজনে িন্য উচ্চ েযা়েযা জিজত 
হত, অথবযা নগে প�ন্দ্রগুজলজত েযামযান্য িযায়গযায় (পযমন, বযাল�জন, ছযাজিে 
উপজে, পযাজরি বযা েূগে্টস্থ বযাং�যাে) বেবযাে �েজত হত। উিযাহেণস্রূপ, 
২০১৪ েযাজল পবইজিংজয় ্যায় এ� জমজলয়ন অজেবযােীেযা ্যা�ৃজত� আজলযা 
ছযা়েযা এবং গণ পেৌচযাগযাে ও  েযান্নযােে জনজয় েূগে্টস্থ বযায়ুযযাজপত আরেয়স্থল 
এবং পটিযাজেজি ্যায় ৬৫ মযাজ�্টন ডলযাজে পছযার �ষি েযা়েযা �জে। তযােযা 
ওজয়রযাে, পহয়যােজরেেযাে, ি্যাজনরযাে, পিযা�যান েহ�যােী, েযাস্তযাে পযাচযাে�যােী, 

পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা

জচরিযা্জন আেব।ু 

>>
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পে�, জনেযাপত্তযা েষিী এবং জনম্টযাণ �ম্টীজিে মজতযা �ম পবতনজেযাগী �ম্টী-
পিে অন্তেু্টক্ত। এই জনচু পরেনীজ� এ�জর "ইঁদুে উপিযাজত" জহেযাজব উপস্থযা-
জপত হজয়জছল পযমনরযা জে.ওয়যাই. জেম তযাে ২০১৫ এে পলখযায পিজখজয়-
পছন। জেজডওজঃ http://creativetimereports.org/2015/01/24/
sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/। 

    ২০১১ েযাজলে পেজষে জিজ�, পপ েংস্কৃজত এবং েযামযাজি� গণমযাধ্জমে 
েযাজথ িজ়েত যযােযা বযাস্তব বযা জডজিরযাল �যােখযানযাগুজলজত অজন� তরুণ 
অজেবযােী �ম্টী, তযাজিে নতুন পজেচজয়ে পজেজ্জষিজত তযাজিে ্যাজন্ত�তযা 
এবং হ্যয় অবস্থযাে বণ্টনযা জিজয় ববষম্ ও অজবচযাজেে অনুেূজতগুজলজত ্-
জতজক্রয়যা িযানযান। জিওজে জবষয়� অবস্থযান আষিজে� অজথ্ট, এ�িন পেজল-
জরেজর �ুরবলযাজেে েক্ত - ্জতবিন্দ্বী েক্তজিে মজধ্ অন-লযাইজনে ল়েযাইজয় 
আজবেূ্টত হয়। এই পজেচয়জর তখন স্-হযাস্�েেযাজব "জলজগিে েক্ত" 
জহেযাজব পুনেযাবৃজত্ত �েযা হজয়জছল, এ�জর েজনষ্েমযাথ্ট� জহজেজব। এই স্থযা-
নযান্তে েীঘ্রই েযামযাজি� গণমযাধ্জম েযাইেযাল জগজয়জছল। এই পজেচয়জর 
্�যাজেে দুই মযাে পজে, এজর চীজনে রুইরযাে- ওজয়ইজবযাজত ৪১.১ জমজলয়ন 
গুগল অনুেন্যান এবং ২.২ জমজলয়ন ব্গজপযাটিজ� আ�ষ্টণ �জেজছল। 
তরুণ েযাবযাল্টযােগুজল জনজিজিেজ� জডয়যাওজে জহেযাজব পেযাষণযা �েজত শুরু 
�জে এবং েমস্ত ধেজণে আজলযাচনযাে মযাধ্ম এবং েযামযাজি� গণমযাধ্জম 
�যাি শুরু �েযা হয় (উিযাজঃ, YY এবং QQ চ্যার)।

    েযামযাজি� গণমযাধ্জম ্চযাজেত আজলযাচনযা ও পজেচয় জহেযাজব নতুন অথ্ট 
পযযাগ �েযা হজয়জছ। এজর েীঘ্রই অজেবযােী রেজম�জিে অেমতযা, ্যাজন্ত�তযা, 
জবজছেন্নতযা, অথ্টননজত� �টি, হতযােযা এবং েযামযাজি� পক্ে, পেইেযাজথ 
তযাজিে অনুপযুক্ত পেযাক্তযাজিে এবং পেযামযাজ্র� আ�যাঙ্কযাে অনুেূজতগুজলজ� 
েং�ীণ্ট �েজত এজেজছল। তযােযা জনজিজিেজ� ব্যা�গ্রযাউ্ডগুজল, এ�জর 
ষিুদ্ মিুজে উপযাি্টন, েযামযান্য খযাওয়যা, এবং েযামযাজি� পযযাগযাজযযাজগে 
অেযাব েংক্রযান্ত অবস্থযা জহেযাজব উপস্থযাপন �জে। তযাজিে ষিুদ্ আয়, খেচ, 
এবং ঋজণে ষিমতযা পযােযাপযাজে তযাজিে জন্ েযামযাজি� অবস্থযান েযামযাজি�-
আজবগগতেযাজব এ� অবমূল্যাজয়ত িীবনযযারিযাে অনুেূজতে েযাজথ জমজলত 
হয়: িীে্টেময় ধজে �যাি, অস্ছেল বযােস্থযান, অজনজচিত �ম্টিীবজনে েম্যা-
বনযা, বযাজ়েে িীবজনে স্মৃজত, বযাজ়েজত জপতযামযাতযাে ্জত পিযাষযাজেযাপ, এবং 
এ�জর েূণ্ মযানজে� ও পেযামযাজ্র� িীবন। েযালবযানযা জিবজে, জক্রেমযাে, 
উতেব ঋতু এবং ই্রযােজনজরে েগিীজিে পখযাঁিযাে িন্য েযাজতে স্ল্প েময় 
জ�েযাজব ব্য় �েযা হয় পে েম্পজ�্ট ডযাজয়যাজেে জববেণগুজলজত এজর ্যায়েই 
হযাইলযাইর �েযা হয়।্যান্ত পথজ� এেব �যায্ট�ে আজলযাচনযা বিনজ্ন েহুজে 

অথ্টননজত� ও েযামযাজি� িীবজন উৎপযাজিত ববষজম্ে জেজত্তজত েংগৃহীত 
পযৌথ েযামযাজি� অজেজ্তযা ্�যাে �জে।
   
    ডযাজয়যাজে এই বিনজ্ন অজস্তত্বজর ও এ�জর বিব েযািননজত� বযাইনযাজে 
মযাধ্জম ্�যাে �েযা হজয়জছ যযা আয়, পেযাজগে স্জযযাগ, পযাওয়যাে পনরওয়যা-
�্ট, প্ম, পেযাম্যান্স এবং অন্তেগিতযাে পষিজরি তযাজিে অেম ্ জবেযাজধ�যাজেে 
জেজত্তজত দুজর ্ধযান বলজগি� েেীজেে ধেনজ� জচজরিত �জে। "পুরুষ"- 
"িজেদ্, খযাজরযা, এবং কুরেী" ষিজতগ্রস্ত জহেযাজব অবনজমত। �ম আয় এবং 
অনযা�জষ্ট� পিজহ, তযােযা জনজিজিেজ� বস্তুগত উপহযাে এবং অথবযা তযাজিে 
আ�ষ্ট� �জে ঝযাঁজ�জয় পমজয়জিে ্ েযাজবত �েজত অষিম জহেযাজব জনজিজ� 
বতজে �জে। তযাজিে "প�যান েে, প�যান গযা়েী পনই, এবং প�যান বউ / বযান্বী 
পনই" এবং তযাজিে পবজেেেযাগ েময় বযাজ়েজত ব্য় �জে, েস্তযা পমযাবযাইল 
প�যানগুজল ব্বহযাে �জে, ই্রযােজনর েযাজ�্টং �জে এবং পডযারযাে মত জমজডয়যা 
পগমগুজল চযালযায়। এই িীবন ধীজে ধীজে মজহলযা পরেণীে মজধ্ ছজ়েজয় 
আজছ। তযােপে গ�ু�ুজয়ই আজছ। এই উচ্চতে িজলে েিস্জিে (১) 
"লবিযা, ধনী, এবং স্িে্টন"; এবং (২) জবজেষ পযাজর্ট এবং েযাষ্ট্র েংজযযাগগু-
জলে েযাজথ "জ্জন্সপযাজলং" তযাজিে �ম্টেংস্থযান এবং ্জবেযাজধ�যােগুজল 
অি্টন �েজত েষিম �জে। তযােযা "জতনজর প�যাষযাগযাে" (আইজ�যান, পপেযার্টে 
গযাজ়ে এবং জডিযাইনযাে েজ়ে) উপজেযাগ �জে এবং স্্ে পমজয়জিে আ�-
ষ্টণ �েজত পযাজে। এই বযাইনযাজেজরজত লু�যাজনযা েমযাজলযাচনযা, স্-হযাস্�ে, 
আত্মেষিযা, এবং আত্মজবজনযািজনে জমরেণ েজয়জছ। এজর েযাষ্ট্রীয় পুঁজিবযািী 
চীজন জনেযাপত্তযাহীনতযা এবং অজনেযাপিতযা মুজক্তে এ�জর বিনজ্ন উপযায়। 
এই দুজর �জল্পত পগযাষ্ীে মজধ্ �লস্রূপ জবেযার ব্গি �যারু্টনগুজল, ছজব, 
জরজে পেযা, �্যা্রযাজে আজলযাচনযা ইত্যাজি মযাধ্জম অনলযাইন হযাইলযাইর �েযা 
হয়। দুজর পগযাষ্ীজত েজয়জছ জেন্ন ধেজণে পজেবহন (বযাে বনযাম জবএমড-
জব্উ), স্মযার্টজ�যাজনে (নজ�য়যা বনযাম আইজ�যান), খযাওয়যাে িযায়গযা (েযাইড 
েযাস্তযাে পিযা�যান বনযাম ব্য়বহুল পেটিুজে্র), এবং পেযামযাজ্র� েগিী । 
েংজষিজপ, ডযাজয়যাজে ব্যাখ্যাগুজল জনেযােযাে েজবষ্যজতে বযা আেযাে েযাজথ 
েযাজগ্ে স্-হযাস্েে ্জত�জলত �জে; পেযামযাজ্র� িীবজন মযানজে� 
েূন্যতযা; জ্জন্সজলংে বিযােযা েজজ্জত েযামযাজি� উচ্চবজগ্টে ্জত পগযাপন 
েত্রুতযা; এবং এ�জর অেম েমযাজি গৃহীত নযা হওয়যাে হতযােযা।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
এনগযাই-জলং েযাম <n.sum@lancaster.ac.uk>

পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা
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> পরেণী �যাঠযাজমযা জনম্টযাণ এবং

তযাজনয়যা মুজে জল, রেজ্রযা জববিজবি্যালয়, �যানযাডযা

প� জ�জেে মযাজল�? প� �ী �েজছ? প� �ী পযাজছে? উিৃ-
্বি েম্পি জিজয় প� জ� �েজছ? গ্রযামীণ পরেণী 
�যাঠযাজমযাে জবজলেষণ �যায্ট�েী উপযাজয় শুরু �েযা েম্ব 
পহনজে বযাজটি্টইজনে �েযা এই চযােজর েংজষিতি পমৌজল� 

্শ্ন উত্যাপজণে মযাধ্জম। এই ্শ্নগুজলযা জবজেষ জ�ছু পেৌগজল� স্থযাজন েযাল 
�যাি �জে পযমন, পযেব এলযা�যায় �ৃজষিজমে মযাজল�যানযা, �ৃজষ িজমে 
আয়তন ও এে উব্টেতযা ষিমতযা বৃজধিে পচটিযায় উিৃত্ত অথ্ট জবজনজয়যাগ �েযাে 
েযামথ্ট জনধ্টযােণ �জে প�যান �ৃষ� তযাে �ৃজষ ব্বেযাে পজেজধ বযা়েযাজত ও  
জরজ�জয় েযাখজত পযােজব আে প�যান �ৃষজ�ে �ৃজষ ব্বেযা েংকুজচত হজব। 
আজম গ্রযামীণ ইজ্যাজনজেয়যাে এমনই এ�রযা ্ত্ন্ত প�যাজণ প়েযাজলখযা 
�জেজছ। পযখযাজন উচ্চেূজমে আজিবযােী �ৃষজ�েযা তযাঁজিে পূব্টপুরুজষে 
গণেূজম ব্বস্থযা পথজ� জনজিজিে ব্জক্তগত িজম জনজয় পবে হজয় যযাওয়যাে 
�যােজণ এবং প�যাজ�যা চযাষযাবযাি �েজত শুরু �েযাে �যােজণ দ্রুত গ্রযামীন 
পরেণী �যাঠযাজমযা গঠজনে ্জক্রয়যা েজরজছ, পযরযা আজম খুব �যাছ পথজ� 
পিজখজছ। এই েরনযাে পে পথজ� তযাঁজিে পজষি আে শুধুমযারি অজস্তত্ব 
জরজ�জয় েযাখযাে মতন উৎপযািন চযাজলজয় যযাওয়যা েম্ব জছল নযা। �যােণ 
তযাঁজিে এজ��িজনে েযাজগ পয স্ল্প পজেমযান িজম িুজরজছল তযা জিজয় 
পুজেযা পজেবযাজেে েযােযা বছজেে খযাি্ উৎপযািজনে েযাজথ েযাজথ িযামযা�যাপ়ে, 
স্কুজলে জ� ও অন্যযান্য খেচ পমরযাজনযা েম্ব হজছেল নযা। এ�যােজণ, তযাজিেজ� 
িজমজত বযািযােমুখী উৎপযািন তীরে �েজত হজয়জছল, এই আেযাজত পয তযােযা 
পুজেযা পজেবযাজেে চযাজহিযা পমরযাজনযাে েযাজথ েযাজথ তযাঁজিে িজমগুজলযাজ� উৎ-
পযািজণ চযালু েযাখজত পযােজব। যযােযা এরযা �েজত ব্থ্ট হজয়জছ তযােযা িজমও 

পতল পযাম গযাছপযালযা বিযােযা পেেযা এ�জর গ্রযাম। ছজবজঃ তযাজনয়যা জল।

হযাজেজয়জছ। পছযার পছযার খযামযাে গুজলযা যখন আিজতই ষিুদ্ ষিমতযাে হজয় 
যযায় তখন জ� েজর পেরযাে এ�রযা নজিে েৃজটি �যােী িৃটিযান্ত জছল এরযাজঃ 
পুঁজিবযািী েম্পজ�্টে অধীজন চযাজলত হবযাে �যােজণ যখন ্জতজযযাজগতযায় 
জরজ� থযা�জত এেব খযামযাে মযাজল� তযাঁজিে খযামযাজে যজথষ্ জবজনজয়যাগ 
�েজত অষিম হয় তখন এেব খযামযাে েবজ�ছু হযাজেজয় প�লযাে মতন অে-
জষিত হজয় পজ়ে, �যােণ, জনজিজিে জরজ�জয় েযাখযাে মতন পয্টযাতি আয় 
�েজত নযা পযােযাে �যােজণ তযােযা িজমও ধজে েযাখজত পযাজে নযা।

    উপজে পয গ্রযামীণ পরেণী ্জক্রয়যাে বণ্টণযা জিলযাম পেরযা এছযা়েযাও আজেযা 
জ�ছু মযাপ�যাজঠ জিজয় জনধ্টযাজেত হয়। এজিে মজধ্ েবজচজয় গুরুত্বপূণ্ট জনণ্টযা-
য়� হল েে�যােী িযান ও পেজমজরন্স। রেযাজিজলে "পবযালেযা �যাজমজলয়যা"ে 
মতন েে�যােী েযাতযাে ব্বস্থযাে মতন এ�জর �ৃষ� পজেবযাে যজি জনয়জমত 
েে�যাে পথজ� রযা�যা পযায় অথবযা �ৃষ� পজেবযাজেে প�উ জবজিে পথজ� 
রযা�যা পযাঠযাজল এেব পজেবযাে তযাঁজিে �জঠন েময় গুজলযাজত �ৃজষিজম গুজলযা 
হযােযাজনযা পথজ� উধিযাে পপজত পযাজে (পযমন যখন �ৃজষ পজণ্ে িযাম পজ়ে 
যযায়, ঋণ পজেজেযাধ অেম্ব হজয় ওজঠ, �েল হযাজন েজর, �ৃষ� অস্স্থ হজয় 
যযায় অথবযা পজেবযাজে জবপি পিখযা পিয়)। বযাইজে পথজ� পযাওয়যা এই অথ্ট 
তখন িজম জ�নজত, রযা�যা স্জি খযারযাজত অথবযা পজেবযাজে জেষিযায় জবজনজয়যাজগ 
�যাজি লযাগযাজনযা হয়। এছযা়েযাও এই অথ্ট িৃজটি ন্ন বযাজ়ে জনম্টযাজণ অথবযা 
িযা�িম�পূণ্ট জবজয়ে অনুষ্যান �েজতও ব্য় হয়, আপযাত িৃজটিজত পযরযাজ� 
অপচয় বজল মজন হজত পযাজে, জ�ন্তু এে�ম খেচ পজেবযাজেে উৎপযািনষি-
মতযা বযা়েযাজত পযাজে এমন েম্পি হযাজতে নযাগযাজল পযাওয়যা েহি �জে পিয় 

>>

�ৃজষজেজত্ত� পুঁজিবযাি
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(পযমন; চুজক্ত �েজত েষিম হওয়যা, ঋণ পযাওয়যা, �যাজি লযাগযাজনযাে মতন 
তথ্ পযাওয়যা অথবযা েতু্টজ� পযাওয়যা) এবং এেব পজেবযাজেে েযামযাজি� পন-
রওয়যা�্ট বযা়েযাজনযাজত েযাহযায্ �জে। আিজ�ে এজেয়যা, আজফ্�যা এবং 
লযাজতন আজমজে�যাে গ্রযাজম গ্রযাজম আমেযা েূজম, রেম ও পুঁজিে এেব রুপযা-
ন্তজেত েূজম�যাে উিযাহেণ জহজেজব "পেজমজরন্স বযাজ়ে" ও অন্যযান্য জনয়যামত 
গুজলযা পিখজত পযাজবযা। এপয্টযাজয়, যজিও উপজে পয চযােজর ্জশ্নে �থযা বলযা 
হজয়জছ ("প� জ�জেে মযাজল�? প� �ী �েজছ? প� �ী পযাজছে? উিৃ্বি 
েম্পি জিজয় প� জ� �েজছ?") পেগুজলযা জিজয় গ্রযামীণ পরেণী গঠজনে ্জক্র-
য়যাজ� জবজলেষণ �েযা েম্ব, তথযাজপ, এই ্ শ্নগুজলযাে আজেযা ব্প� পজেেজে 
ব্যাখ্যাে িে�যাে আজছ যযাজত �জে েূজম বজহেূ্টত অন্যযান্য জবস্তে েম্প�্টগু-
পলযাও এই জবজলেষজণে আওতযায় আনযা েম্ব হয়। 

    পছযার পছযার �ৃজষ িজম জেজত্ত� অথবযা পজেবযাে জেজত্ত� চযাষযাবযাি পথজ� 
পবজেজয় এজে বৃহৎ আয়তজনে িজমে জনয়ন্ত্রজণে ্শ্ন যখন আজে, পরেণী 
জবজলেষণ তখন িজরল আ�যাে ধযােণ �জে বযািযাজেে বযাইজেে েজক্তগুজলযাে 
�যােজণ, পযগুজলযা গ্রযামীণ েমযাজি "প� জ�জেে মযাজল� হজব" এবং "প� �ী 
পযাজব" তযা জনধ্টযােণ �জে পিয়। পযমন জ�জলপযাইজন, লযাজতন আজমজে�যাে 
অজধ�যাংে িযায়গযাে মতন, পপেজনে উপজনজবে আমজল যযােযা জবেযাল 
জবেযাল েূজমে মযাজল� হজয়জছল তযােযাই েযািনীজত জনয়ন্ত্রণ �জে থযাজ�, 
�লযা�ল জহজেজব এেযা আইনও পজেবত্টন �জে প�জলজছ যযাজত �জে 
তযাঁজিে এেব িজম উৎপযািজনে �যাজি ব্বহৃত হজছে জ� হজছে নযা তযাে 
উপে জেজত্ত �জে িজমে মযাজল�যানযা নযা যযায় । ইজ্যাজনজেয়যা বযা অন্যযান্য 
পযেব িজষিণপূব্ট এজেয়যাে পিেগুজলযাজত উপজনজবে আমজল জবেযাল জবেযাল 
িজমে মযাজল� বজন যযাওয়যাে েরনযা েজরজন, পেখযাজন অধুনযা েযািনীজতজবি 
ও আমলযােযা বেং েে�যােী ও অন্যযান্য ষিমতযাে পিযাে পিজখজয় জবেযাল 
িজমে িখল জনজয় জনজছে। এেব িযায়গযায় েূজমে মযাজল�যানযা পথজ� েযািনী-
জতে িখল আজে নযা, বেং েযািনীজতে িখল পথজ� েূজমে মযাজল�যানযা জনধ্টযা-
জেত হয়। পযজহতু িজমজ� েজবষ্যজত ব়ে অজ্ে লযােবযান হবযাে আেযায় 
ঝুঁজ�পূণ্টেযাজব প�জল েযাখযা হয় বযা জবজক্র �জে মুনযা�যা আয় �েযা হয়, এেব 
িযায়গযায় তযাই "েূজমে মযাজল�" হওয়যাে েযাজথ পুঁজিবযািী চযাষযাবযাি অথবযা 
�ৃজষে পতমন েম্প�্ট খুঁজি পযাওয়যা যযায় নযা। 

    বৃহৎ �ৃজষ িজম ও ঔপজনজবজে� ব়ে ব়ে �ৃজষ বযাগযাজনে পরেণী চজেরিজ� 
বুঝজত পযােযারযা আিজ�ে যুজগ খুবই িরুেী জবষজয় পজেনত হজয়জছ, �যােণ 
এ ধেজণে চযাষযাবযাজিে পজেজধ জিনজ� জিন পবজ়েই চজলজছ। ইজ্যাজনজে-
য়যাে উিযাহেণ পিওয়যা পযজত পযাজে, পযখযাজন জবেযাল েব পতল উৎিযানেীল 
পযাম বযাগযান গুজলযা ্ যায় ১ প�যাজর পহক্টে আয়তন িুজ়ে অবস্থযান �েজছ, এবং 
েে�যাে এে পজেজধ ২ প�যাজর পহক্টজে উত্তেণ �েজত চযায়। �জবিযাজডয়যা ও 
লযাওজে, েযাবযাজেে ব়ে ব়ে বযাগযান আয়তজন জিনজ� জিন আজেযা ব়ে হজছে। 
রেযাজিল ও এে আজেপযাজেে পিেগুজলযাজত েজয়জছ জবেযাল জবেযাল েব যযা-
জন্ত্র� চযাষযাবযাজিে েয়যা বযাগযান। জবেযাল জবেযাল খযামযাে ও প্লযাজ্রেন, ব্জক্ত-
মযাজল�যানযাধীন, বহুিযাজত� �জপ্টযাজেেন অথবযা েে�যােী মযাজল�যানযাধীন 
যযাই পহযা� নযা প�ন, পযাঠ্পুস্ত�ীয় েংজ্যায় এগুজলযাজ� "পুঁজিবযািী" বলযা 
যযায় নযা, �যােণ তযাঁজিে উৎপযািজনে প�যান পযযাগযাজনে িন্যই তযােযা বযািযাে 
মূল্ পজেজেযাধ �জে নযা। েযাষ্ট্র জলি জনজয় ব্প�েযাজব েতু্টজ�ে স্জবধযা 
পিওয়যাে মযাধ্জম এেব খযামযােজ� এজ�বযাজেই জবনযামূজল্ অথবযা নযামমযারি 
মূল্ পজেজেযাজধে স্জযযাগ েৃজটি �জে, এজিে পজে�যাঠযাজমযাে ব্বস্থযা �জে, 
�ে পমৌকু� �জে, এবং স্লেমূজল্ে ঋণ স্জবধযা পিয়। অজন�েময় 

এজিে েস্তযা রেমও িুজর যযায়, পযরযা আজে েযাষ্ট্র-েমজথ্টত অজেবযােন নীজতে 
মযাধ্জম। আিজত বহুিযাজত� "জবজনজয়যাগ�যােীেযা"- যযাজিেজ� আিে্ট 
পুঁজিপজত জহজেজব ধেযা হয় - জবনযামূজল্ে অথবযা েতু্টজ�ে পযযাগযাজনে উপে 
জনে্টে �জে এেব খযামযাজে এজ�বযাজেই নযামমযারি জবজনজয়যাগ �জে এমনজ� 
প�যানে�ম জবজনজয়যাগই �েজত হয় নযা এজিে।  এেব বৃহৎ ব্বেযাজয়� 
খযামযােগুজলযা ব্প�েযাজব চুজক্তে চযাষযাবযাি অথবযা বজহস্থ-উৎপযািজনে নীজতে 
উপে জনে্টেেীল, যযাে �যােজণ প� পয জ�জেে মযাজল�, এবং লযাজেে গুজ়েে 
প� �তরযা পেযাগ �জে পেই ্শ্নরযা পেযালযাজর হজয় ওজঠ। বৃহৎ আয়তজনে 
উৎপযািন�যােীেযা "উন্নয়ন" ও �ম্টেংস্থযাজনে স্জযযাগ জনজয় আেজব এই �থযা 
বজল বৃহৎ খযামযােগুজলযাজ� েতু্ট�ী পিওয়যা হয়- ববজচরিপূণ্ট �ম্টেংস্থযান ও 
উন্নয়জনে েম্যাবণযাজ� নটি �জে পয এেব খযামযাে গজ়ে ওজঠ অথবযা এেব 
খযামযােগুজলযাে এ�জচজরয়যা অবস্থযাজনে �যােজণ পয িুলুম ও পিযােিবজস্তে 
েম্যাবণযা বতেী হজত পযাজে পেই েত্জ� খযাজেি �েযা হয়। 

    বৃহৎ খযামযােগুজলযাে �ুজল প�জপ পবজ়ে ওঠযাে �জল  েে�যােী �ম্ট�ত্টযা 
ও েযািনীজতজবজিেেযা লযােবযান হয় অনুমজতপরি, জ�, েুষ ও চযািযাবযাজিে 
মযাধ্জম আয় �জে। এেযা ্যায়ই �জপ্টযাজের পষ্টিগুজলযাজত আেন পগজ়ে 
বজে। আমেযা জ� উপযাজয় এই ব্জক্ত-েযাষ্ট্র-�জপ্টযাজের েুঁইজ�যা়েজিে পরেণী 
চজেরি জবজলেষণ �েজত পযাজে? উৎপযািজনে পয্টযাজয় পুঁজি ও রেজমে মধ্�যাে 
পয পরেণী েম্প�্ট আমেযা পিখজত পযাই পেরযা আিও খুবই গুরুত্বপূণ্ট, জ�ন্তু 
অন্যযান্য েম্প�্ট ও মযাপ�যাজঠগুজলযাজ�ও পয্টযাজলযাচনযায় জনজয় আনযা িরুেী। 
ববজবি� পুঁজি ইজ্যাজনজেয়যা বযা রেযাজিজলে মতন পিেগুজলযাজত উজ়ে এজে 
িুজ়ে বজে জন - বেং নযানযাজবধ েূরি, পিযার গঠন, আইজনে েহযায়তযা ও 
আলযাপ আজলযাচনযাে মযাধ্জম এে পথ স্গম হজয়জছ।  গজবষণযাপরিগুজলযাজত 
"লুণ্ঠনিীবী এজলর" বযা "্যাজণে পিযাস্ত পুজিবযািীপজতে" মতন পযেব 
পজেেযাষযা ব্বহৃত হজছে পেগুজলযা আমযাজিে েযামজন েযাষ্ট্র ও অ-েযাষ্ট্রীয় ষিম-
তযােযালীজিে এজ� অপজেে েযাজথ িজ়েজয় প়েযাজ� িৃজটিজগযাচে �জে, যযাে 
�জল এধেজনে জবজনজয়যাগ েম্ব হজয়জছ, এ�যােজণই এধেজনে পজেেযাষযা 
ব্বহৃত হজয়জছ। এে�ম েুঁইজ�যা়েজিে শুধু িজষিণ জবজবি অথবযা �ৃজষজতই 
পিখযা যযায় নযা, বেং এেযা অন্য িযায়গযায়ও আজছ। ্ধযান �জপ্টযাজেেনগুজলযা-
প� অজধ�যাংে েময়ই েযািননজত� পষিপযাত ও েযাষ্ট্র-অনুজমযাজিত এ�জচজর-
য়যা ব্বেযাজয়ে স্জযযাজগে মযাধ্জম পপযাষযা হয়, এবং এে �লরেজতজত এেযা 
�যাও �যাও েযা়েযা খযারযাজনযাে েযামথ্ট অি্টন �জে যযা এজিেজ�  পুকুে চুজে 
�েযাে স্জযযাগ জিজয় পিয়। পয চযােজর ্শ্ন জিজয় আমেযা আজলযাচনযা শুরু 
�জেজছলযাম পেগুজলযা জ�ন্তু এেব েরনযা জবজলেষজণে পথ পিজখজয় পিয়জঃ 
আিও আমযাজিে িযানযা িে�যাে প� জ�জেে মযাজল�, প� �ী �জে, প� �ী 
পযাজছে আে উদেৃ্বি েম্পি প� প�যান �যাজি লযাগযাজছে। জ�ন্তু তযােপেও �থযা 
পথজ� যযায়, এেব ্জশ্নে পজেজধ বযাজ়েজয় আজেযা জবস্তৃত �েজত হজব যযাজত 
বৃহৎ পজেজধজত জক্রয়যােীল েম্পজত্তে গঠন �যাঠযাজমযা, �যাি ও জবজনজয়যাগজ� 
আজলযাচনযায় অন্তেূ্টক্ত �েযা যযায়। পরেণী গঠন ্জক্রয়যাজ� যত পবজে পরজন 
লবিযা �েযা হজব, এরযা যত পবজে িগযাজখচুজ়ে হজয় উঠজব, ততই তযা প্লযাজ্র-
েজনে রেজম�, চুজক্তজেজত্ত� চযাজষ, অথবযা ষিুদ্ স্যাধীন খযামযাে মযাজল�জিে 
�যাজছ পেযালযাজর হজয় উঠজব যযােযা জ�নযা আরজ� পজ়েজছ পেযাষজণে েম্প�্ট 
িযাজল পযরযা তযােযা এখনও খুঁজিই পবে �েজত পযাজেজন; তযা েজ্বিও এেযা এ 
জবষজয় পথযা়েযাই বযািযানুবযাি �জে থযাজ�। 

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ
তযাজনয়যা মুজে জল <tania.li@utoronto.ca>

mailto:tania.li%40utoronto.ca?subject=
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> এ�েজগি বেবযাে 
   (এবং ্জতজেযাধ)

রুথ প্যাজরি�, ইউজনেযাজে্টজর অ� ইয়�্ট, যুক্তেযাি্

>>

গত ৩৫ বছজে, যুক্তেযাজি্ে েযামযাজি� জনেযাপত্তযা ব্বস্থযা এজ�ে 
পে এ� েংস্কযাজেে জবষয়বস্তু হজয়জছ।েযািননজত� পনতযােযা 
যখন বযােবযাে �ল্যান জনে্টেতযাে েংস্কৃজতে �থযা বন্টনযা �েজছ 
তযা বন্ �েযাে িন্য এবং �ল্যাজনে েত্টযাবজলে িন্য পযন আজেযা 

উন্নত অবিযান খুজি পযাওয়যা যযায় তযাে উজদেজশ্য পজেবত্টন আনযা হজয়জছল- 
পযােপেজে� স্জবধযাে িন্য েত্টযাবজলজ�(পবজেেেযাগই �ম্ট-েম্পজ�্টত) 
েংযুক্ত �েযা হজয়জছ। নতুন রেম েে�যােগুজলে মজধ্ উজলেখজযযাগ্ পজেব-
ত্টন েজর এবং ২০১০-এে পজে আবযাে �নিযােজেজরে পনতৃজত্বে অধী-
পন।েযাষ্ট্রীয় েমথ্টজনে মযারিযা �জমজয় পিয়যায় তযা রলজছল যযাে পজেণযামগুজলযা 
মযােযাত্ন� আ�যাে ধযােন �জেজছল। জ�ছু জ�গযাে এখযাজন জনজি্টেনযাপুন্ট। 

    ২০২১ েযালজ� যজি ২০১০ েযাল জিজয় তুলনযা �জে তযাহজল পিখযা যযাজব 
পয £৩৭ জবজলয়জনে �ম �ম্টজষিজরিে েযামযাজি� জনেযাপত্তযা ব্জয় ব্য় 
�েযা হজব এবং এজর ক্রমবধ্টমযান িযাম এবং িীবনযযারিযাে ব্য় বযা়েযাজনযাে 
েজ্বিও। এজর পমযার পবজনজ�র ব্জয়ে মজধ্ ২৫% হ্যােজ� ্জতজনজধত্ব 
�জে, জবজেষ �জে অষিমতযা স্জবধযাগুজলে ব্য়গুজলজত ব়ে আ�যাজেে 
�যারযা, যযা আমযাজিে েমযাজি েবজচজয় দুব্টল জ�ছুজ� েযাহযায্ �েযাে িন্য 
জডিযাইন �েযা হজয়জছ। 

    এজত অবযা� হওয়যাে জ�ছু পনই পয, েযামযাজি� জনেযাপত্তযা েহযায়তযায় এই 
�যারগুজলে ্েযাব এখন ্মযাজনত পযখযাজন বযা়েজছ জেশু িযাজেদ্্ বৃজধি, 

স্ত্বজঃ  িযাজেদ্্ ২ েমযাধযান, ২০১৭।

ক্রমবধ্টমযান গৃহহীনতযা এবং যুক্তেযাজি্ে িজেদ্তম পজেবযােগুজলে মজধ্ 
খযাি্ ব্যাং�গুজলে উপে ক্রমবধ্টমযান জনে্টেতযা। ি্ ইনজটিজরউর �ে জ�-
ে�্যাল টিযাজডজিে অনুমযান �েযা হজয়জছ পয ২০১৫-১৬এবং ২০২১-২২ 
এে মজধ্ চযাে েতযাংজেে হযাজে জেশু িযাজেদ্্ বৃজধি পযাজব, এই বৃজধিে জতন 
চতুথ্টযাংে (৪,০০,০০০জেশুে েমতুল্) পজেবত্টজনে িন্য। িযাজেজদ্্ে 
িযাজেজদ্্ে িযাতব্-পিযাজে� েযাউনজরি �যাউজ্ডেন-এে অনুমযান অনুযযায়ী 
২০১৭েযাজল ১.৫ জমজলয়ন ব্জক্তেও জ�ছু েমজয় ষিজতে মুজখযামুজখ 
হজয়জছল, যুক্তেযাজি্ে েবজচজয় ব়ে খযাি্ ব্যাং� ্িযান�যােী - ি্ রিুজেল 
রিযাটি - জতন জিজনে িরুজে খযাি্ েেবেযাজহে িন্য ১,৩৩২,৯৫২ পযাজে্টল 
জবতেণ �জেজছল ২০১৭-১৮ এে আজথ্ট� েং�জরে েময়।  

    এই পজেেংখ্যান েজ্বিও, ইউজ� েে�যাে উপ�যােী পজেবত্টনগুজল  
�েযাে িন্য ্জতশ্রুজতবধি এবং �ল্যাণমূল� েংস্কযাজেে প্যাজ�িজরজ� 
েমথ্টনজযযাগ্ এবং েমথ্টন �জে চলজছ। এজর ইউজনেযাে্টযাল পক্রজডর ্ব-
ত্টজনে েযাজথ অব্যাহত েজয়জছ, এজর এ�জর স্জবধযা যযা পবজনজ�র জেজটিম-
প� েহিতে �েযাে িন্য এবং �যাজিে িন্য অনুজ্েণযা ধযায্ট �েযাে িন্য 
জডিযাইন �েযা হজয়জছ, জ�ন্তু এজরে ন�েযা এবং বযাস্তবযায়জনে েমস্যাগু-
জলে বিযােযা ষিজতগ্রস্থ হজয়জছ। ্ধযানমন্ত্রী পথজেেযা পম িযাবী �জেন পয,  িযা-
জেজদ্্ে বযাইজে েবজচজয় েযাল পথ হজছে �যাি, "্মযাজণত েজ্বিও পয িযা-
জেজদ্্ে ্যায় দুই-তৃতীয়যাংে মযানুষ এখন বযাে �েজছ এমন প�যানও পিজে 
বেবযাে �েজছ।

ইউজ�-পত ওজয়লজ�য়যাে েংস্কযাে

https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/welfare-spending-uk-poorest-austerity-frank-field%3FCMP%3Dshare_btn_tw
https://www.jrf.org.uk/report/destitution-uk-2018
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/end-year-stats/
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> �ল্যাণ েংস্কযাজেে বযাস্তব অজেজ্তযা 

    এই প্ষিযাপজর, উপ�যােী পজেবত্টজনে বিনজ্ন অজেজ্তযাে অজন্বষণ 
�েযা এবং েেযােজে ্েযাজবত ব্জক্তজিে িীবজন �ল্যাণমূল� েংস্কযাজেে 
্েযাবগুজল িস্তযাজবিজর পিজন েযাখযা অতীব গুরুত্বপূণ্ট। ওজয়লজ�য়যাে 
জে�ম্ট টিযাজডজিে িীজবত অজেজ্তযাগুজলে উজদেশ্য জছল, যযা উত্তে ইং-
ল্যাজ্ড বেবযাে�যােী পবজনজ�র পজেবত্টজনে বিযােযা ্েযাজবত অল্প েংখ্� 
পলযা�জ� রি্যা� �জেজছ। �যাজিে েন্যান�যােী, এ�� বযাবযা-মযা এবং 
অষিম ব্জক্তজিে েজগি পুনেযাবৃজত্ত েযাষিযাৎ�যাজেে মযাধ্জম, ব্জক্তগত 
িীবজন �ল্যাণমূল� েংস্কযাজেে ্েযাব এবং "�ল্যাণ েংস্কযাে ্জয়যািনীয় 
এবং �যাি �েজছ" এমন প�যানও উপযাজয় েযািননজত� �লজ্ে ্েযাবগু-
জল রি্যা� �েযা েম্ব হজয়জছ। েেযােজে ্েযাজবত ্েযাজবত অজেজ্তযা 
েজগি। 

    গজবষণযাে অংেগ্রহণ�যােীজিে িন্য, তযাজিে উপ�যােগুজলজত পুনেযাবৃ-
জত্ত পজেবত্টজনে �জল েযামযাজি� জনেযাপত্তযাহীনতযাে পজেজবে বতজে হজয়জছ, 
পজেবত্টনগুজলে ্েযাব েম্পজ�্ট �ীেযাজব উজবিগ েজয়জছ এবং জ�েযাজব 
ব্জক্ত তযাজিে েযাজথ পমযা�যাজবলযা �েজব। পবজনজ�র িযাজবে ্জক্রয়যাগুজলও 
উজবিগ েৃজটি �জে, জবজেষত অষিমতযা পবজনজ�র মূল্যায়নগুজল চেম েয় 
এবং অজনচিয়তযাে উতে। শ্যযােন তযাে অষিমতযা পবজনজ�রগুজলজ� ক্রমযা-
গত পুনজঃেম্পূণ্ট �েযাে জবষজয় �ীেযাজব অনুেব �জেজছজলন তযাে বণ্টনযা 
জিজয়জছন: "এজর [আমযাে] উপে অজন� চযাপ েৃজটি �জে ... আজম েব্টিযা 
এজর েম্পজ�্ট জচন্তযা �জে।" 

    অজধ�ন্তু, বজধ্টত �ল্যাণ েত্টজর খুব পনজতবযাচ�েযাজব অনুেূত হয়, 
জনজষধযাজ্যাগুজলে হুমজ� এবং আয় পেবত্টী হযাজে হঠযাৎ �জে এমন েম্যা-
বনযা েজয়জছ যযা িযাবীিযােজিে পূব্টজনধ্টযােণ �জে এবং তযাজিে স্জবধযাগুজল 
যজি েজেজয় পনওয়যা হয় তজব তযােযা �ীেযাজব পমযা�যাজবলযা �েজব পে েম্প-
প�্ট তযাজিে েয় পযায়। েত্টেযাজপজষি েযােন ব্বস্থযাে ্জতজর উপযািযান 
পমজন চলজলও যযােযা উজবিগ ্�যাে �জে তযােযাও িব পে্রযাে প্লযাজেে 
"েমথ্টন" জনজয় উজবিগ্ন হজয় পজ়ে এবং েয় পযায় পয এজর আেও েত্টযাজিে 
জিজ� এজগজয় যযাজব এবং অনুজমযািন আজেযা পবজে �েজব।

    িযাজেদ্্ এবং �জটিে ্মযাণ পযাওয়যা যযায়, অজন� অংেগ্রহণ�যােী 
তযাজিে (্যায়ই বিজন�) বতজে �েযা �জঠন �জঠন পছ্গুজল পযমন গেম 
বযা খযাওয়যাজত হয়, এবং জ�েযাজব বযাবযা-মযা ্যায়েই ছযা়েযাই যযায় যযাজত 
তযাজিে েন্তযানেযা তযাজিে যযা ্জয়যািন তযা পপজত পযাজে । পযমন ক্জয় এজর 
জলজখজছন: "আমেযা নীেব, আমেযা খুব িজেদ্। মজন হজছে আমেযা বযাে 
�েজছ - আপজন িযাজনন পয েমস্ত জবজ্যাপন যখন আপজন পিজখন- িয়যা 
�জে আমযাজিে বযাচ্চযাজিে খযাওয়যান- আমযাে েক্তযাক্ত জেশুজিে খযাওয়যান।" 

    গজবষণযাজরও জ� পিখযায় পয পলযাজ�েযা �ীেযাজব উপ�যাজেে �ল্ পেযাগ 
�জে এবং তযাজিে জনিস্ পযযাগ্তযা এবং েমথ্টজনে িন্য এনরযাইজরলজম-
্রজর েত্টযাধীন েযােন বিযােযা ্শ্ন �েযা হজছে এবং পুনেযাবৃজত্ত স্জবধযা গননযা 
�জে। তযােযা �যাজিে প�ন্দ্র পজেিে্টন �েযাে েময় বযা �ল্যাণ-পথজ�-�যাি 
েমথ্টন �জম্টে েযাজথ িজ়েত যখন তযােযা ্যাজতষ্যাজন� �ল্ বণ্টনযা �জে। 
এখযাজন, তযােযা জনয়জমত উপজিটিযাজিে মুজখযামুজখ হন, যযােযা তযাজিে উপে 
নিে েযাজখ এবং তযাজিে ময্টযািযা ছযা়েযাই তযাজিে েযাজথ আচেণ �জে। 
পেযাজ� ব্যাখ্যা �জেজছন: "মূলত তযােযা [চযা�জে প�জন্দ্রে উপজিটিযা] আমযা-
পিেজ� আবি্টনযা মত পিখযায়।" 

    েযামজগ্র�েযাজব, গজবষণযায় "�ল্যাণ" এবং বযাস্তবেমেত বযাস্তবতযাগুজলে 
িনজ্য় েযািননজত� চজেরিগত এবং �ল্যাণ েংস্কযাজেে উপযায়গুজল 
এখনও িযাজেজদ্্ে মজধ্ বেবযােেত মযানুজষে িীবনজ� আেও �জঠন 
�জে তুজলজছ, যযা খুব েক্ত অবস্থযাজন আজছ।

> এ�জর ক্রমবধ্টমযান ্জতজেযাধ

     েযাম্প্রজত� বছেগুজলজত, অব্যাহত স্জবধযাে পজেবত্টজনে পযােযাপযাজে, 
যুক্তেযাজষ্ট্রও েংস্কযাজেে পষিজরি ক্রমবধ্টমযান ্জতজেযাজধে েযাষিী হজয়জছ। 
উজলেখজযযাগ্েযাজব, এজর িযাজেজদ্ে েেযােজে অজেজ্তযা এবং েমযাজিে জন-
েযাপত্তযা েজেজিে িনগজণে পগযাষ্ীগুজলে �যাছ পথজ� আেজছ, যযা "�ল্যাণ" 
এে িনজ্য় চজেরিগত�েণ এবং পজেবত্টজনে িন্য ্চযােযাজেযযানজ� চ্যা-
পলঞ্জ �েযাে িন্য এ�েযাজথ আেজছ। উিযাহেণস্রূপ, ২০১৩ েযাজল ি্ 
জলজেড এর্জপজেজয়জন্সে অ� ওজয়লজ�য়যাে জে�ম্ট টিযাজডে জ�ছু অংে-
গ্রহণ�যােী এ�েজগি এজেজছল, যযা তযাজিে অজেজ্তযাগুজল নজথেুক্ত �জে 
এমন এ�জর চলজচ্চরি বতজে �জেজছল যযা ডল এজনজমরে ্জিক্ট নযাজম 
পজেজচত হজয়জছল। ডল এজনজমরেগুজল েজক্রয় থযাজ� এবং েম্প্রজত িযাজে-
দ্্ জনেেজনে পষিজরি প�যান পযাথ্ট�্ েৃজটি �েজত পযাজে তযাে িন্য 
ব্ুজ্্রগুজল জব�যাজেে িন্য িযাজেদ্্ ২ েমযাধযানগুজলজত িজ়েত। এই দুই 
উিযাহেণ অগজণত অন্যজিে পযযাগিযান, এবং মূলধযােযাে েযািনীজতজবি 
বিযােযা পিওয়যা �ল্যাণ েংস্কযাজেে আংজে� অ্যা�যাউ্র গ্রহণ ্ত্যাখ্যান 
্মযাণ। এই �যায্ট�লযাপজর অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্ট, এবং আেযাে এ�জর ্জয়যা-
িনীয় উতে, জবজেষ �জে যখন বযা়েজত িযাজেদ্্ এবং �জটিে প্জষিজত 
যুক্ত হয় পযমন ইউজ� পবজনজ�র পজেবত্টনগুজল �যায্ট�ে হজত থযাজ�। 

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
রুথ প্যাজরি� <ruth.patrick@york.ac.uk>
জ�ংবযা রুইরযাে @ruthpatrick0

ডল এজনজমরেে (২০১৩) বিযােযা উপস্থযাজপত চলজচ্চরি 
পথজ� এখনও "এই েমস্ত এ�েজগি জ� �খনও 
িীবনধযােযা পছ্?"
স্ত্বজঃ ডল অ্যাজনজমেন।

https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/end-year-stats/
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/end-year-stats/
https://doleanimators.org.uk/
https://www.poverty2security.org/
mailto:https://www.poverty2security.org/?subject=
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> পরেণী ও 
   বযাস্তুেংস্থযান

জেচযাড্ট ইয়�্ট, ওজেগন জববিজবি্যালয়, ইউএেএ এবং পরের ক্যা�্ট, ইউতযা জববিজবি্যালয়, ইউএেএ 

পুঁজিবযাি হজছে এ�জর ধনবযান পরেণী বিযােযা এবং এে িন্য েংগৃহীত 
অজবেযাম পচিযাধিযাবন পধিজতে পূব্টজনধ্টযাজেত পধিজত। পুঁজিবযািী জে-
পটিমজর ব্যাপ� লষি্মযারিযা ও পেযাষজণে মযাধ্জম এই লষি্জর 
অি্টন �জে, অবশ্যম্যাবীেযাজব পজেজবেগত অবনজত এবং 

েযামযাজি� ববষজম্ে েৃজটি �জে

    পেযাজগে এই পধিজতজত ্থযাগত অজধ�যাে এবং ননপুঁজিবযািী উৎপযা-
িনেীল েম্প�্ট, পযােযাপযাজে ক্রীতিযােত্ব জবজছেন্ন�েজণে মত 
ধ্ংেযজ্জ�ও অন্তেু্টক্ত �জে। ঔপজনজবজে� েজহংেতযা ও েূজম িখল�যা-
েীেযা উৎপযািজনে মযাধ্মগুজলজ� ব্জক্তগত�েজণ েহযায়তযা �জে, এ�জর 
পরেণী বতজে �জে এবং েংজলেজষে িযাজতগত ব্বস্থযা বতজে �জে। এই ্-
জক্রয়যাজর জববিিুজ়ে ্যা�ৃজত� েম্পি ও িনগজণে লুরপযাজরে অনুমজত 
পিয়, যযা অংজে জেল্প পুঁজিবযাজিে উত্যাজনে জেজত্ত জহেযাজব �যাি �জে। 

>>

জনপীজ়েত িনগণজ� তখন তযাজিে রেমেজক্ত জবজক্র �েজত বযাধ্ �েযা হয় 
যযাজত তযােযা পবঁজচ থযা�যাে উপযায়গুজল জ�জন মিুজে অি্টন �েজত পযাজে। 
�ম মিুজেে পিজে রেমেজক্ত পেযাষজণে হযাে অত্ন্ত পবজে। এখযাজন  মূল 
পুঁজিবযািী েযাষ্ট্রগুজলজত উবিৃত্ত জবপুল পজেমযাজণ স্থযানযান্তজেে �জল অজতেয় 
পেযাষজণে েরনযা েরজছ। �্যাজপরযাজলটি বৃহত্তে িীবজবজ্যানী জবজবিে েযাজথ 
তযাে জমথজ্রিয়যায় এবং পুঁজি েংগ্রজহে মযাধ্জম েমগ্র েমযাজিে বিযােযা 
উতপযাজিত েযামযাজি� উবিৃজত্তজ� জনয়ন্ত্রণ �জে। উপেন্তু, তযােযা অ্যাতিবয়স্ক 
েযামযাজি� ্িনন �যািগুজলযাজ� িখলমুক্ত �জে, যযা িীবন জরজ� থযা�জত 
েযাহযায্ �জে। এই �যািজর অ্ত্যাজেতেযাজব মজহলযাজিে বিযােযা �েযা হয়, 
যযা অজতজেক্ত েযামযাজি� ববষজম্ে েৃজটি �জে

     পুঁজিবযাজি এই বৃজধি আেযাব্যাঞ্জ�,  ্িত্ত, এই জেজটিম অজস্থে এই 
েীমযানযাজ� উপে রুষিেযাজব চযালনযা �েজছ। উৎপযািন ্জক্রয়যাে ্জতজর 

এ�জর েযাল জববি জনম্টযাণ এবং পজেজবে েংেষিণ, জবজবিে 
উপে মূলধন ধজে েযাখযা ্জয়যািন।
আই েযানজলে/ জ্�যাে। 
জ�ছু অজধ�যাে েংেজষিত।
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জবস্তযাে, বৃহত্তে, আেও জনজব়ে পস্কজল অথ্টননজত� জক্রয়যা�লযাপগুজল বিযায় 
েযাখযাে িন্য, অজতজেক্ত েংস্থযান (অথ্টযাতত্, পিযাথ্ট এবং েজক্ত) চযাজহিযা বতজে 
�জে এবং আেও িূষণ েৃজটি �জে। মযানব ইজতহযাজে আজগ �খনও পিখযা 
যযায় নযা, পজেজবেগত  পুনরুত্যাজনে ষিমতযা অজতক্রম �জে, পজেজবেগত 
অধপতজন,  বন্যযা, ্যা�ৃজত� চক্র েযাগিযা এবং ক্যাজন্ত�ে েম্পিগুজলে ক্র-
মবধ্টমযান �লযা�ল। �্যাজপরযাজলে জবজছেন্ন েযামযাজি� জবপযা� েমযাি এবং 
বৃহত্তে িীবজবজ্যান জবজবিে মজধ্ জবজনময় েম্পজ�্টত েম্প�্ট যযা িলবযায়ু 
পজেবত্টন, িীব ববজচরি্ হ্যাে এবং মহযােযাগেীয় অম্ী�েজণে পজেজ্জষি-
পত ্তীয়মযান, প�বলমযারি �জয়�জর পজেজবেগত উজবিগগুজলে নযাম�েণ 
�জে। 

    পুঁজিবযাজিে যুজক্ত অনুেযাজে, ব্জক্তগত লযাজেে স্জবধযাে িন্য জববিিুজ়ে 
মযানুষ, অ-মযানব ্যাণী, গযাছপযালযা, পযাথে, বযায়ু, পযাজন, এবং আেও জ�ছু 
উপযায় েজয়জছ। যখন পুঁজিবযাজিে �যািগুজল যথযাযথেযাজব পবযাঝযা যযায়, বগ্ট 
পেযাষণ এবং পজেজবেগত অবনজত মজধ্ েজনষ্ েংজযযাগ পেটি। এজর 
েযামযাজি� ন্যযায়জবচযাজেে িন্য ল়েযাই এবং পমৌলবযািী পজেজবেগত 
আজ্যালজনে েজহত পরেণী েংগ্রযাজমে গুরুত্বজ� আজলযাজ�ত �জে।

    তজব, জববিিুজ়ে পুঁজিবযাজিে আজধপত্ প�বল পজেজবেগত েমস্যা ও 
েযামযাজি� অজবচযাজেে �যােণগুজল নয়, বেং মযানুজষে অবস্থযাে উন্নজতে 
মযাজন �ী তযা পবযাঝযাে পষিরি জব�ৃত �জেজছ। দুই েতযাব্দী ধজে এবং ক্রম-
বধ্টমযানেযাজব, জবিতীয় জববিযুজধিে পে পবজেেেযাগ পিেগুজলজত অথ্টননজত� 
বৃজধি ব্যাপ�েযাজব গৃহীত হজয়জছ পয অথ্টননজত� ্বৃজধি "েযামযাজি� অগ্র-
গজত" এবং "উন্নয়ন" এে েমযাথ্ট�। অতএব, এজর গৃহীত হয় পয েমযাি-
গুজল অজবেযাম অথ্টননজত� বৃজধি (জহেযাজব নগিী�েণ জবজনময় মযান বিযােযা 
পজেমযাপ)। এই পন্যাগুজল পেযাক্তযাজিে চযাজহিযা বযা়েযাজনযা এবং পণ্ ও 
পজেজষবযাজিে গুণমযান এবং পজেমযাণ বৃজধি �েযা উজচত, যজি অেযামঞ্জস্পূ-
ণ্টেযাজব েবযাে িন্য পবজনজ�র েেবেযাহ �েযা হয়। এই ধেজনে উন্নয়ন 
ব্বেযা ও েে�যােী পনতযাজিে বিযােযা িযাজেজদ্্ে েমযাধযান জহেযাজব এবং রে-
জম�জিে অবস্থযাে উন্নজতে উপযায় জহেযাজব জচজনিত �েযা হয়। এজর উদ্যাবন 
এবং ্যুজক্তগত েংজেযাধনগুজল বিযােযা পজেজবেগত েমস্যাে েমযাধযান 
�েযাে উপযুক্ত পথ জহেযাজব জচজনিত �েযা হয়। অন্য �থযায়, এজর যুজক্তযুক্ত 
পয েব উন্নজত ক্রমযাগত অথ্টননজত� বৃজধি উপে জনে্টে �জে। এই িনজ্-
য় জচরিনযার্জর েম্পূণ্টরূজপ এই জবষয়জর উজপষিযা �জে পয পুঁজিবযাজিে 
আধুজন�যায়জনে প্যাগ্রযামজর পজেজবেগত েমস্যাগুজলে এ� িীে্ট জেজেি 
েৃজটি �জেজছ, যখন েত েত প�যাজর মযানুষ িযাজেজদ্্ে মজধ্ প�জলজছ এবং 

পিেগুজলে মজধ্ এবং অেযাধযােণ ববষজম্ে েৃজটি �জেজছ।

    তযা েজ্বিও, মূলধজনে মতযািে্টগত �তৃ্টজত্বে �যােজণ, তযাে �যাঠযাজমযাগত 
েংস্থযা, তযাে জববিব্যাপী েজক্ত এবং উৎপযািজনে জবজছেন্ন জেজটিম, বহু 
রেজম�, ইউজনয়ন এবং এমনজ� বযামপন্ী েে�যােগুজল পুঁজিবযািী উন্নয়ন 
�ম্টেূজচে েমস্ত অংে বযা অংে জহেযাজব গ্রহণ �জে যযা িীবজনে মযান উন্নত 
�েযাে উপযায়। এে এ�জর জবজেষত িূজষত জি� হল পয পুঁজিবযাি বিযােযা 
ষিজতগ্রস্ত বহু পলযা� তযাজিে পুঁজিে িন্য পুঁজিপজত বযা অথ্টননজত� ব্বস্থযা-
প� পিযাষযাজেযাপ �জে নযা, বেং পজেজবেবযািীেযা, অজেবযােীেযা, েমযািতযা-
জন্ত্র�, নযােীবযািী, অন্যযান্য িযাজতগুজলে মযানুষ এবং জবজেন্ন পগযাষ্ীজ� 
পিযাষযাজেযাপ �জে। েত্রু জ�ন্তু েম্যাব্ েহজযযাগীজিে নযা যযােযা। 

    পুঁজিবযাজিে �যািগুজল জেজটিজমে জবজেযাজধতযায় জবস্তৃত েম্প্রেযােজনে 
পষিজরি বহু চ্যাজলঞ্জ এবং বযাধযা েৃজটি �জে।  জববিব্যাপী স্তজেত অথ্টননজত� 
ব্বস্থযা অেম জব�যাজেে জিজ� পজেচযাজলত �জে, যযাে �জল িজষিজণে েস্তযা 
রেম উত্তজেে িন্য জনধ্টযাজেত পণ্ উৎপযািজনে িন্য ব্বহৃত হয়। এই 
অবস্থযাে অধীজন, অথ্টননজত� উবিৃত্ত পুঁজিপজতজিে পেবত্টী�যাজল 
স্থযানযান্তজেত �েযা হয়, যখন পণ্ উৎপযািন েম্পজ�্টত পজেজবেগত অবনজত 
ও জেল্প িূষণ পূজব্টে তুলনযায় েমযানেযাজব েনীেূত হয়। জবষয়গুজল আেও 
খযােযাপ �েজত, িলবযায়ু পজেবত্টজনে তযাতষিজণ� পজেণজত পযমন বন্যযা 
এবং গুরুতে খেযা, পতমজন জববিব্যাপী িজষিজণ, জবজেষ �জে েবজচজয় 
দুব্টল িনজগযাষ্ীে মজধ্ জবধ্ংেী ্েযাব প�জলজছ। �্যাজপরযালজটি� জক্র-
য়যা�লযাপগুজল পজেজবেগত অজবচযাজেে এ�জর অ্যাজে পজেনত হজয়জছ, যযা 
অ্যােজগি�েযাজব পবযাঝযা যযায় েঙ এবং িজেদ্ মযানুষ, িনেংখ্যাে মজধ্ 
অজতজেক্ত জবেযাগ এবং ববষজম্ে �জল। এ�ই েমজয়, েযািধযানী তযাে 
�ম্টষিমতযা বিযায় েযাখযাে িন্য এবং িলবযায়ু পজেবত্টজনে মজতযা পজেজবে-
গত েমস্যাগুজল পমযা�যাজবলযা �েযাে িন্য গুরুতে নযাগজে� জবত�্ট এবং 
েযািননজত� �ম্ট�যাডি ্জতজেযাজধ তযাে ষিমতযা ও ্েযাবজ� �যাজি লযাগযায়। 
এই েবজ�ছুে মজধ্, পুঁজিবযািী ব্বস্থযা অেংখ্ েযামযাজি� ও পজেজবেগত 
বিন্দ্ব েৃজটি �জে। এরযা পজেষ্যাে পয বজধ্টত�েণ ও পেযাষজণে স্তন্ত্র অজেজ্-
তযাে েযাজথ জবজেন্ন পরেণীে অন্তেু্টক্ত এ�জর জবস্তৃত, ঐ�্বধি জবজদ্যাহ ্-
পয়যািনীয়। যযাইজহযা�, এই জবজেযাধী জ�েযাজব পেৌজগযাজল� েীমযানযা 
েংগজঠত �জে এবং অজতক্রম �জে এবং জবজেন্ন েযামযাজি� জবেযাগগুজল 
বতজেে এ�জর উত্যানমূল� ্জক্রয়যা

    এই ববজবি� জবজদ্যাহ এ�জর উন্নততে জবজবিে েৃজটি �েযাে েম্যাবনযাে 

>>

পুঁজিবযাি িনগজণে স্স্থতযা ও পজেজবেজ� ষিজতগ্রস্ত 
�জে। এম ক্র্যা্ডযাল/জ্�যাে।
জ�ছু অজধ�যাে েংেজষিত।
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স্জযযাগ �জে পিয়। এই জবপ্লবী রূপযান্তজেে েযাধযােণ জেজত্তগুজলে মজধ্ 
জ�ছু েজয়জছ চ্যাজলজঞ্জংজয়ে মজতযা পুঁজিবযাি, উন্নয়ন, িীবনযযারিযাে মযা-
ন,এবং েম্পিজ� অজথ্টযাপযাি্টন �জে। পুঁজিবযাজিে �যািগুজল মযানুজষে 
চযাজহিযা পমরযাজনযাে, েযামযাজি� ন্যযায়জবচযাজেে অগ্রগজত এবং পজেজবেগত 
অবনজত পেযাজধ উজবিগিন�। মূলত পুঁজিবযাজিে জব�ল্পজর হল এমন 
েম্প্রিযায় গজ়ে তুলজত পযখযাজন মূল লষি্গুজল উৎপযািন ও খেচ বযা়েযাজনযা 
নযা হয় যযাজত ব্জক্তগত েম্পি েংগ্রহ �েযা যযায়। েমযানতযা ও জবচযাজেে 
জেজত্তজত গজ়ে উজঠজছ এমন েম্প্রিযায় গজ়ে পতযালযাে মযাধ্জম িনগজণে 
িীবনজ� উন্নত �েযা, যযাে মযাধ্জম েমস্ত মযানুষ প�বল তযাজিে পমৌজল� 
চযাজহিযাগুজল পূেণ �জে নযা তজব েৃিনেীল আউরজলর, অবেে েময় এবং 
স্্ে পজেজবে েহ আজেযা পেৌ্য্ট েজয়জছ। এই জব�ল্প জবজবি থযা�জবনযা 
প�যান িীবযাশ্ম জ্যালযানী, আজেযা গযা়েী, আজেযা পপ্লন, আজেযা প্লযাজটি�, আজেযা 
ইজল�রিজন� পণ্, আজেযা েজপং মল, বযা আজেযা �যােখযানযা খযামযাজেে নযা। 
অতএব, এজর আজেযা পজেজবেগত ধ্ংে ্জয়যািন হয় নযা। এজর 
েযামযাজি�, েযািননজত�, এবং অথ্টননজত� পজেবত্টন ্জয়যািন । 

    েংজষিজপ, পৃজথবী িুজ়ে পুঁজি জনয়ন্ত্রজণে ্জয়যািন এমন এ�জর েমযাি 
গজ়ে পতযালযাে িন্য ্জয়যািনীয় যযা জবজেন্ন বযাস্তুতন্ত্র, জস্থজতেীল িলবযায়ু 
এবং এ�জর অ জবষযাক্ত পজেজবে বিযায় েযাজখ এবং েমস্ত মযানুজষে িন্য 

েযাল মযাজনে িীবন েেবেযাহ �জে। এই েজত্ে আজলযাজ�, পজেজবেগত 
েমস্যাগুজলে েমযাধযান �েযাে িন্য জনওজলজলেযাল পন্যাগুজল বযািযাে 
জবপণন এবং ্যুজক্তগত েমযাধযানগুজল েন্যান �েজত ব্থ্ট হয়। �ী ্জয়যা-
িন তযা হজলযা এ�জর পমৌলবযািী পজেজবে আজ্যালন যযা আথ্ট-েযামযাজি� 
েম্পজ�্টে পুনগ্টঠজনে িন্য েজক্তজ� চ্যাজলঞ্জ �জে এবং �যাি �জে, অথ্ট-
পূণ্ট, অ-জবজছেন্ন �যাি বতজে �জে। ঔপজনজবজে�তযা ও েযাম্যাি্বযািগুজলে 
উত্তেযাজধ�যাে �ীেযাজব িযাজতগুজলে মজধ্ ও পিজেে অে্ন্তজে িযাজতগত ও 
অথ্টননজত� অজবচযােজ� স্থযায়ীেযাজব ্জতজষ্ত �জে এবং �জপ্টযাজেেন, 
েে�যাে ও উন্নয়ন েংস্থযাগুজলে বিযােযা বযাস্তুতজন্ত্রে উপে ধষ্টণযাত্ম� আক্রম-
ণজ� িূে �জে।

    এ�ইেযাজব, যজি আমেযা এ�জর উন্নততে পৃজথবী গজ়ে তুলজত চযাই, 
েমযািতযাজন্ত্র�, নযােীবযািী, ঔপজনজবজে�, এবং েযামযাজি� ন্যযায়জবচযাজেে 
িন্য �যাি�যােী অন্যেযা অবশ্যই স্ী�যাে �েজত হজব পয পজেজবেগত 
েং�র অজনজ�ে মজধ্ প�বল এ�জর েমস্যা নয় বেং িনগজণে অত্যা-
চযাজেে েযাজথ িজ়েত এবং পুঁজিবযাজিে বিজন্দ্বে মূল এখযাজনই। 

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
জেচযাড্ট ইয়�্ট <rfyork@uoregon.edu>
পরের ক্যা�্ট <brett.clark@soc.utah.edu>

পরেণী এবং অেমতযা জনজয় গজবষণযা

mailto:rfyork%40uoregon.edu?subject=
mailto:brett.clark%40soc.utah.edu?subject=
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

> পচযা�-পচইন ইজ�ক্ট   

পিমে গলরে্যাথ, পরর্যাে জববিজবি্যালয়, মযাজ�্টন যুক্তেযাষ্ট্র এবং ক্যাউে পিযাজে, পিনযা জববিজবি্যালয়, িযাম্টযাজন

>>

'আধুজন� েমযাজিে েজবষ্যৎ-এে মহযা রূপযান্তে' েীষ্ট� েজমেলন ২০১৯ েযাজলে 
পেজটিবিজে িযাম্টযাজনে পিনযাজত অনুজষ্ত হজব। স্ত্বজঃ েযােযাহ �ড্টে।

্যাথজম� জেল্পযাজয়ত পিেগুজলযা দ্রুত অথ্টননজত� ্বৃজধিে 
যুগজ� পপছজন প�জল এজেজছ। দ্রুত অথ্টননজত� ্বৃজধি 
পথজ� পিেগুজলযাে েজে আেযাে এ�জর ্ধযান �যােণ চু়েযান্ত 
মুনযা�যা অি্টজনে ্বণতযা যযাজ� পিমে গলরে্যাথ নযাম�েণ 

�জেজছন "পচযা�-পচইন ইজ�ক্ট"।

    এই ধযােনযা অনুেযাজে, ১৯৪৫ েযাজলে পে পূব্ট ও পজচিজম এ�ই ে�ম 
েম্পি- ও েজক্ত-জেজত্ত� অথ্টনীজতে আজবে্টযাব েজর, যযা উচ্চ ্বৃজধি হযাজেে 
মযাধ্জম েমৃজধি জনজচিত �জে, জ�ন্তু অপজেবজত্টত অবস্থযায় থযা�জত পযাজে নযা, 
�যােণ এ ধেজনে অথ্টননজত� িষিতযা জরজ�জয় েযাখযাে িন্য ্জয়যািন স্ল-
েমুজল্ েম্পজিে ্যাপ্তযা। এছযা়েযা, েম্পিজেজত্ত� অথ্টনীজতে মযাজন উচ্চ 
স্থযায়ী খেচ, যযা পথজ� শুধুমযারি িীে্টেমজয়ে মজধ্ মুক্ত হওয়যা েম্ব। অথ্ট-
বনজত� ব্বস্থযাজর িীে্টেময় ধজে লযােিন� থযা�জত পযাজে বজল ্ত্যাজেত 
হজল এই খেচগুজল ন্যযায্ হজব। েযািননজত� ও েযামযাজি� জস্থজতেীলতযা 
এই্�যাজেে অথ্টননজত� �যায্ট�লযাজপে প�জন্দ্র অবজস্থত। এইধেজনে জস্থ-
জতেীলতযাে ্জয়যািজনয়তযা, উচ্চ স্থযায়ী খেচ ব্বস্থযাে ্ধযান দুব্টলতযা।জ�ন্তু 
েময় অজনজচিত এবং পণ্দ্ব্ ও জ্যালযাজনে িযাম পবজ়ে পগজল তখন জ� 
হজব? মুনযা�যা এবং জবজনজয়যাজগে িন্য েময় জিগন্ত হ্যাে পপজয়জছ এবং 
এ�জর প�যাম্পযাজনে পমযার উবিৃত্ত বযা মুনযা�যা জস্থজতেীল েমজয়ে পচজয় �জম 
পগজছ। �যােণ মুনযা�যা হ্যাে পযাজছে, েমস্ত স্তজেে জবতজ�্টত বিন্দ্ব- রেজম�জিে, 
ব্বস্থযাপনযা, মযাজল�জিে এবং �ে �তৃ্টপজষিে মজধ্- তীরেতে হজছে �যােণ 
ইজতবযাচ� জব�যাজেে আস্থযা হ্যাে পপজত শুরু �জেজছ।

   "পচযা�-পচইন ইজ�ক্ট" আেও তীরেতে হজব যজি (�) প�যান  গুরুত্বপূণ্ট 
েম্পজিে অেযাব থযাজ�, এই অজথ্ট পয েযামজগ্র� চযাজহিযা েযাধযােণ মূজল্ে 
পমযার েেবেযাহ অজতক্রম �জে এবং (খ) পেই পজণ্েেেবেযাহ �র�যা 
লযাজেে উজদেশ্য মিুি েযাখযা হয়।

    কুকুে বযাঁধযাে �লযাজেে মজতযাই, ্েযাবজর অথ্টননজত� ্বৃজধিজ� অ�যায্ট-
�ে �জে নযা। জ�ন্তু েজক্ত েম্পজিে ব্বহযাে পবজ়ে যযাওয়যাে েযাজথ েযাজথ 
িযাম দ্রুত বৃজধি পযায় এবং মুনযা�যা দ্রুত হ্যাে পযায়। এজর জবজনজয়যাগজ� হ্যাে 
�জে, বৃজধিে স্থযাজয়ত্ব েম্পজ�্ট েজ্হ পপযাষণ �জে এবং অথ্টননজত� উন্নয়-
পনে অন্যযান্য ধযাপগুজলযাজ� (জব�ৃত) আর�যাজত পযাজে।

    এই ধযােনযা এমনজ� িলবযায়ু পজেবত্টজনে �জল উচ্চ খেচজ� অন্ত্টেুক্ত 
�জেনযা। ২০০৭-২০০৯ েযাজলে েং�জরে ্ধযান �যােণগুজলে মজধ্ পণ্ 
এবং েজক্ত ব্য়গুজল এ�মযারি �যােণ নয়, এবং তযােযা েনযাতন পুঁজিবযািী 
অথ্টনীজতে তুলনযামূল� �ম ্ বৃজধি হযাজেে এ�মযারি �যােণও নয়। এছযা়েযাও, 

দ্রুত ্বৃজধিজ� ছযাজপজয়
পুঁজিবযাি  
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েম্পি েমস্যা, এ�বযাে িলবযায়ু পজেবত্টজনে খেচ তীরে হজল, এজর বৃজধিে 
পষিজরি এ�জর ব়ে বযাধযা হজত পযাজে। েমস্যাজর স্পেটি: গ্রহজরজ� বত্টমযান 
অবস্থযাে মত জরজ�জয় েযাখযাজত হজল, �যাব্টন জনগ্টমজনে ব্যাপ� পজেমযাজণ 
হ্যাে ্জয়যািন হজব এবং এজর ব্য়বহুল হজব; উপেন্তু, েজক্তজনে্টে ব্বেযা-
জয়� �যায্ট�লযাজপে পবজেেেযাগই অলযােিন� হজয় উঠজব। 

    অে্ন্তেীণ অথ্টননজত� জবত�্ট েজ্বিও, অন্তত জতনজর পষিরি পুঁজিবযাি, 
বৃজধি, এবং গণতজন্ত্রে আজলযাচনযায় জবষয়জরে জবজলেষণ ্জয়যািন। ্থমত, 
এজর পেটি হজয় উজঠজছ পয, ্বৃজধি পেবত্টী েমযািগুজল - আজেযা জনজি্টটিেযা-
পব, পুঁজিবযাি পেবত্টী ্ বৃজধি তুলনযামূল�েযাজব দুব্টল বযা েমৃধি উত্তজে প�যান 
বৃজধি পনই -  িীে্টেময় ধজে েযামযাজি� বযাস্তবতযা হজয় উজঠজছ। এই জব�যাজেে 
�যােণ আংজে�েযাজব �যাঠযাজমযাগত, আংজে�েযাজব েযািননজত�।ব্যাং�গু-
জলজ� বযাঁচযাজনযাে িন্য েে�যাজে ঋণ ব্জক্তগত ঋজণ রূপযান্তজেত �জে, ইউ-
পেযাজপে পিেগুজল েময় জ�জনজছ, তজব �যাঠযাজমযাগত অথ্টননজত� েযােেযাম্-
হীনতযাে এ�জর পর�েই েমযাধযান পনওয়যা পিজষিপগুজলজত অন্তেু্টক্ত হয়জন। 
ইউজেযাপীয় জমতব্য়তযা নীজত ব্থ্ট হজয়জছ, এবং এমনজ� তযাে জ�ছু 
পনতযােযা স্ী�যােও �জেজছ, জবজেষত জগ্রজ�ে পষিজরি।

    জ�ন্তু উচ্চমিুজে এবং বজধ্টত চযাজহিযাে জ�নজেয়যান নীজত েজত্ই এ�জর 
জব�ল্প নয়। বত্টমযান ্স্তযাবগুজল �যাঠযাজমযাগত েজক্তে পযাথ্ট�্জ� উজপষিযা 
�জে  ইউজেযাপীয় ঋজণে েযাজথ আেও েংহত হজয়জছ।�যােণ আজথ্ট� বযািযা-
েগুজল জববিব্যাপী যুক্ত এবং জবজনজয়যাগ�যােীজিে আন্তি্টযাজত�েযাজব ঝুঁজ�গুজল 
মূল্যায়ন �জে, এ�� েযাজব প�যান পিজেে েমন্বয়গুজল খুব পবজে পযযাগ �জে 
নযা। অন্য �থযায়, �যাঠযাজমযাগত বযাধযাগুজল অথ্টননজত� পুনরুধিযাজেে পজথ 
বযাধযা পিয়। এরযা েম্ব পয জ�ছু পিে ও অঞ্চজল অথ্টনীজত িীে্টজিন ধজে 
উচ্চ হযাজে বযা়েজব, জ�ন্তু বৃজধি ও ব্রন আেও অেম  হজয় উঠজছ, এবং 
েযামজগ্র�েযাজব অতীজতে উচ্চ বৃজধিে হযাে ্ত্যাবত্টজনে ্ত্যােযা পনই। 

    জবিতীয়ত, যজি এজর েজঠ� হয়, তযাহজল পবযাঝযায় পয এজর  ্বৃজধি পেবত্টী 
েমযাজিে ধযােণযাজরজ� অজতেয় বযাজ়েজয় তুলজত বযা এমনজ� পুঁজিবযািী জব-
�ল্পগুজলে িন্য এজর েংেষিণ �েযাে পজষি েযামযান্য ধযােণযা পিয়। এে 
পজেবজত্ট, আমযাজিে পুঁজিবযাি এবং গণতজন্ত্রে মজধ্ েম্পজ�্টে পষিজরি  স্থযা-
য়ীেযাজব �ম ্বৃজধিে হযাে এবং ধীেগজতে বৃজধি জ� তযা জনধ্টযােণ �েজত 
হজব। পেটিতই, পুঁজিবযািী অথ্টনীজতগুজল িীে্টতে েমজয়ে িন্য জস্থে 
(িযাপযান, ইতযাজল পিখুন) বযা এমনজ� তযাজিে আথ্ট-েযামযাজি� �যাঠযাজমযাজত 
প�যান পজেবত্টন ছযা়েযাই েঙ্কুজচত (জগ্রে) �েজত পযাজে। এবং তযাে ষিমতযা 
�যাঠযাজমযাে মজধ্, দুব্টল বৃজধিে হযােগুজলে েযাজথ তুলনযামূল�েযাজব জস্থজতেীল 

পুঁজিবযাি এেযাজব িীে্ট েমজয়ে িন্য েম্বপে - তজব এজর গণতযাজন্ত্র� ্-
জতষ্যান এবং ্জক্রয়যাে জস্থজততযাবস্থযাে পষিজরিও ্জযযাি্ জ�নযা তযা জেন্ন 
ব্যাপযাে।

    তৃতীয়ত, এরযা আজেযা বুঝযায় পয আমেযা যখন মজন �জে দ্রুত ্বৃজধিজত 
্ত্যাবত্টন েম্ব নয়, বৃজধি এবং পুঁজিবযাজিে ঢযালযাওেযাজব েমযাজলযাচনযা 
এবং এ�জর স্থজগত বযা এমনজ� েঙ্কুজচত অথ্টনীজতে ধযােণযা এজগজয় যযাওয়যাে 
পথ বজল মজন হজছে নযা। তখন এে পজেবজত্ট, েজচতনেযাজব ধীজে ধীজে 
ক্রমবধ্টমযান নতুন অথ্টনীজত যযা অথ্টনীজতে েযামজগ্র� জেজত্তগুজলজ� অন্তেু্টক্ত 
�জে এ�জর �যায্ট�েী েমযাধযান হজত পযাজে। এ�জর স্থজগত বযা এমনজ� েঙ্কু-
জচত অথ্টনীজত হযাজতজগযানযা �জয়� জবিয়ী জ�ন্তু অজন� ষিজতগ্রস্ত বতেী 
�েজত পযাজে। এই �যােজণ, েজবষ্যজত এমন এ� ধেজনে অথ্টননজত� 
�য্টযালযাজপে ্জয়যািন, যযা িীে্ট েমজয়ে িন্য ধীে, জস্থজতেীল বৃজধিে জনচি-
য়তযা জিজব।এ�জর ধীেবৃজধিে জবজ�ন্দ্রীেূত পুঁজিবযাি আকঙযাজষিত। এই 
ধেজনে পুঁজিবযাি, যজিও, আজথ্ট� ববজচজরি্ে পথজ� উজলেখজযযাগ্েযাজব জেন্ন 
হজব। এজরজ� উজলেখজযযাগ্েযাজব ্জতষ্যান এবং েংস্থযাে আ�যাে (েযামজে�) 
হ্যাে �েজত হজব যযাে জস্থে খেচ েম্পজিে জবস্তৃত ব্বহযাজেে অন্তেু্টক্ত, এবং 
েম্পূণ্টরূজপ ব্যাংজ�ং খযাতজ� জবলুতি �জে। এজর েমস্ত নযাগজে�জিে িীবন-
যযারিযাে এ�জর মযান জনজচিত �েজব, ্ যাথজম�েযাজব অবেে গ্রহণ েম্ব হজব, 
নূ্নতম মিুজে িৃঢ়েযাজব পিযােিযাে �েজব, রেজম�জিে উপে �জেে পবযাঝযা 
উপেম �েজব তজব উজলেখজযযাগ্েযাজব উত্তেযাজধ�যাে ও উপজঢৌ�ন �ে 
বৃজধি �েজব। আজেযা পিযােযাজলযােযাজব, এজর জনষ্ক্রয় েংজলেষজণে পজেবজত্ট 
েযামযাজি�েযাজব এবং পজেজবেগতেযাজব পর�েই অব�যাঠযাজমযাগুজলজত 
েজক্রয় ব্য় জনজচিত �েজত উৎেযাহ ্িযান �েজব। এজর এ�জর বযাস্তববযািী 
িৃশ্য�ল্প জ�নযা তযা ্শ্নযাতীত।

    েমযািজবজ্যাজনে এই উত্তে অনুেন্যাজন পযযাগিযান �েজত হজব। এ�জর 
্জচটিযা �েযা হজব "বৃহৎ পজেবত্টন, আধুজন� েমযাজিে েজবষ্যৎ" েজমেল-
পনে মযাধ্জম যযা িযাম্টযাজনে জববিজবি্যালয় েহেখ্যাত পিনযাজত ২০১৯ 
েযাজলে পেজটিবিজেে পেজষে জিজ� অনুজষ্ত হজব। পেখযাজন, আমেযা এ�জর 
গজবষণযা পনরওয়যা�্ট চযালু �েজত চযাই যযা েমযািজবজ্যানী এবং অথ্টনীজতজব-
িজিে দ্রুত ্বৃজধিে বযাইজে েজবষ্যজত এ�জর জববিব্যাপী েংলযাজপ অংেগ্র-
হজণে েম্যাবনযাে বিযাে উন্ুক্ত �েজব। 

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ
ক্যাউে পিযাজে  <klaus.doerre@uni-jena.de> 

mailto:klaus.doerre%40uni-jena.de?subject=
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

> ্বৃজধিজত্তযাে েত্ট 
এজে� পযাইনল্ট, মজ্রিজয়ল, �যানযাডযা, কুইজব� জববিজবি্যালয় এবং পপযাটি-পগ্রযাথ পেযােযাইজরগুজলজত গজবষণযা গ্রুপ, িযােযা জববিজবি্যালয়, 
িযাম্টযাজন

>>

পুঁজিবযািী েমযাজি ্ বৃজধিে নযানযাজবধ অথ্ট ও ্ জয়যাগ েজয়জছ, এমনজ� 
এে পেজঙ প়েযা জ�ংবযা ধ্ংে হওয়যাে আেং�যা জনজয়ও নযানযা িৃজটি-
েজগি জবি্মযান। এজর আেজল এ�রযা বস্তুগত বযাস্তবতযা। অথ্টনীজতে 
মযানজ� আজথ্ট�েযাজব উপস্থযাপন, তথযা ্বৃজধি আেজল পুঁজিবযািী 

েমযাজিে এ�জর প�ন্দ্রীয় ধযােনযা পযজরজ� চ্যাজলঞ্জ �েযা খুব �জঠন। উত্তে-
্বৃজধি অবস্থযা এমন এ�জর েময়�যালজ� জনজি্টে �জে যযাজ� চ্যাজলঞ্জ �েযা 
বেং ্জয়যািনীয়ও হজয় পজে। 

    ্বৃজধি বলজত ্থজম যযা মযাথযায় আজে তযা হল জিজডজপ ও অন্যযান্য 
িযাতীয় জহেযাজবে মযান, তযােমযাজন পুঁজিবযািী ব্বস্থযায় অথ্টননজত� উৎপযাি-
পনে পজেমযাণ �তখযাজন। ্বৃজধিে মজধ্ আজেযা আজছ জ� পজেমযাণ পণ্ 
উৎপযাজিত হজলযা (আউরপুর) এবং �তরযা পেযাগ �েযা হজলযা (চযাজহিযা), 
টিজ�ে েঞ্চয়, জনজি্টটি মূলধজন জবজনজয়যাগ হজত পযাজে, পমজেন (র্যানিযাইল) 
জ�ংবযা রেজম (আনর্যানিযাইল)। এেব জবষয়জ� আবযাে চযা�জে, মযাথযাজপছু 
আয় পযমন পবতন, মুনযা�যা,�ে, স্ি, লে্যাংে ইত্যাজিে মযাধ্জম পজেমযাপ 
�েযা হয়।

    েং�ীণ্ট এই অথ্টননজত� িৃজটিেজগি পথজ� ্বৃজধি বলজত প�বল পবজে 
আউরপুর ও আজেযা পবজে আউরপুর উৎপযািজনে েষিমতযা প� বুঝযায়। ্-
বৃজধিে হযােজ� েত�েযা জহজেজব ্�যাে �েযা হয় পযজর এই েম্প্রেযাজেত ্-
জক্রয়যাে গেীেতযা প� ্�যাে �জে। আধুজন� পুঁজিবযািী েমযাজি ্বৃজধিজ� 
অথ্টনীজতে  'েযাধযােণ' অবস্থযায় জহজেজব ধেযা হয়। অেংখ্ েযামযাজি� ও 
বস্তুবযািী েম্প�্ট পযজর এই বযাস্তবতযা বতজে �জে পেজর জিজডজপ এে মযাধ্জম 

পজচিমযা েযািনীজতে প�ন্দ্রজবন্দুজত িীে্টজিন ধজে অথ্টননজত� ্বৃজধি েজরজছ। ছজবজঃ পলজ্ডং 
পমজমযা / জ্�যাে। জ�ছু অজধ�যাে েংেজষিত।

্�যাে �েযা হয়। ্বৃজধিে হযাে �মজল পুঁজি, রেম এবং েযাজষ্ট্রে স্জবধযা 
বণ্টজন বিন্দ্ব বতজে হজব। আে এজর িীে্টজময়যািী হজল অজস্থেতযাও িীে্টজময়যা-
িী হজব। পুঁজিবযািী অথ্টনীজতজত ্বৃজধিে হযাে �জম পগজল পেরযা আপনযা 
আপজন জঠ� হজয় যযাওয়যাে মজতযা জবষয়। েযাষ্ট্র তযাে ব্য় �জমজয় আজন, 
ব্বেযায়ী ্জতষ্যানগুজলযা জবজনজয়যাগ ও উৎপযািন বন্ �জে পিয়, পুঁজিবযািী-
েযা মুনযা�যা িজমজয় েযাজখ বযা অন্যযান্য অথ্টননজত� খযাজত পজেবজত্টত �জে, 
রেজম�েযা তযাজিে েযামজটি� পরেণী ষিমতযা হযােযায় �যােণ তযােযা আত্মেষিযামূল� 
েংগ্রযাজম জবেক্ত হজয় পজ়ে এবং অথ্টনীজতজত চযাজহিযা �জম যযাওয়যাে �জল 
পবতন বৃজধি পযায়। ২০০৮ েযাজলে পে পথজ� প�ন্দ্রীয় পুঁজিবযািী েযাজষ্ট্রে 
এমন পচহযােযাই পিখযা যযায়।

     পুঁজিবযািী েমযাজি ্বৃজধি হজলযা পরেণী বিন্দ্ব পেযাজধে অন্যতম মূল উপযায়, 
পেযাষজণে মযাধ্জম পুঁজি আহেজণে পজে পুঁজিবযাি ্বৃজধিেে মযাধ্জম জস্থজত 
অি্টন �জেজছ। মুনযা�যাে েযাজথ েযাজথ পবতন বৃজধি, েতেযাগ �ম্টচযােী যুক্ত 
্জতষ্যানগুজলযাে উচ্চ জবজনজয়যাগ, পরেণী বিন্দ্ব হ্যাে পযাওয়যা এবং িমনীয় 
হওয়যা; িীবনযযারিযা মযান বৃজধিে নযাজম উধিৃত মূল্ বৃজধি আবযাে �ল্যাণমূল� 
েযাজষ্ট্রে জবস্তযাজেে �জল হজছে। ্বৃজধি এ�জর জনজি্টটি পজেমযাণ হযাজে �জম 
পগজল এেব জবষজয় েযাঙজত শুরু �জে। যজিও েযাতযােযাজত এজর পুঁজিবযািী-
পিে দুজচিন্তযাে �যােণ হয় নযা �যােণ তযােযা তযাজিে উৎপযািন পথজ� উচ্চ 
মুনযা�যা আহেণ এে মযাধ্জম ষিজতপূেণ �জে জনজত পযাজে। যজিও এজর 
পেবত্টীজত চযাজহিযা ও ্বৃজধি �জমজয় জিজব, জ�ন্তু রেজম�েযা পক্রজডর �যাড্ট 
অবলবিন �েজত পযাজে অথবযা আউরপুর অন্য পেযাক্তযাজিে �যাজছ জবজক্র �জে 
পিওয়যা পযজত পযাজে। েং�জরে মুহূজত্ট রেজম� পরেজণে েংগজঠত অংে হজলযা 
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'্বৃজধিে চযাজহিযা�যােী' তযােযা ্বৃজধিে হযাজেে বৃজধিে নীজতেমূজহে ্স্তযাব 
এবং এে িন্য েংগ্রযাম �জে; েযাষ্ট্র েযামযাজি� �যাজি ব্য় বৃজধি, পবতন বৃজধি, 
ব্বেযায়ী ্জতষ্যান জবজনজয়যাগ বৃজধি �েযা যযাজত চযাকুেী বযাজ়ে।

    জিজডজপ জনজিে েযাজথ েম্পজ�্টত �জে অথ্টনীজতে আ�যাে ্�যাে �জে। 
�যােণ এজর প�বল আজথ্ট� এ�জ� ্�যাে �েযা হয় পযমন পুঁজিবযাি এ�জর 
স্যাধীন ব্বস্থযা পযজর জনজি জনজিই বৃজধি পযায়। পপযালযানী বজলন, পুঁজিবযািী 
েম্প�্টগুজলযা গজ়ে ওজঠ বৃহত্তে েযামযাজি� েম্পজ�্টে ও ্জতষ্যাজনে মজধ্ 
জিজয়।  পুঁজিবযাজিে যুজক্ত হযাে পমজন যযায় �যােণ মযাজঝ মজধ্ এজর ্বৃজধিে 
মূল ধ্ংে �জে পিয়। এেপজে নযােীবযািী ত্বিগুজলযা পিজখজয়জছ পয পযমন 
পুঁজি, রেম, মূল্ প�ন্দ্রীয় জবষয়গুজলযা পুনজঃউৎপযািন মূল� �যাি পযমন যত্ন 
যযাজ� মূল্হীন �েযা হয় পেগুজলযাে উপে জনে্টে �জে। অথ্টনীজত প�বল 
েযামযাজি� েম্প�্টগুজলযাজ� জেজেই গজ়ে ওজঠ নযা বেং এজর পুনজঃউৎপযািন 
মূল� �যাি যত্ন প� প�ন্দ্র �জে গজ়ে ওজঠ। যজি আমেযা উত্তে-িজষিণ 
পিেগুজলযা েম্পজ�্ট জিজয় বুঝজত চযাই তযাহজল পিখব আধুজন� পুঁজিবযািী 
পিেগুজলযাে ্বৃজধি জনে্টে �জে িজষিজণে বযা পপজেজ�জেজত থযা�যা পিেগু-
পলযাে উপে স্যাধীনেযাজব পবঁজচ থযা�যাে অথ্ট জ� চযাজপজয় পিওয়যাে মযাধ্জম।
তখন এজর আেও িজরল হজয় যযায় যখন ্বৃজধিজ� উৎপযািন ্জক্রয়যা 
জহজেজব জবজবচনযা �েযা হয় জঠ� পযমন িলবযায়ু পজেবত্টজনে পষিজরি পযমন 
বযাস্তবেমেত িীবন্ত ্যাণী এবং ববজবি� বযাজয়যাজ�জম�্যাল চক্রগুজলে উপে 
জনষ্যােন, উৎপযািন, খেচ, এবং জবজছেন্ন �েযাে ্েযাবগুজল পবযাঝযা এবং 
স্ী�যাে �েযা হয়। বযায়জ�জি�্যাল পস্কল হল ইজ�যা জেজটিম গুজলে তুলনযায় 
অথ্টনীজতে েমজটিগত আ�যাে। বিজব� ্েযাবগুজলে ্েযাব (হ্যাে, িূষণ) 
আমযাজিে েযাবলীল েযাজব আবধি এ�জর নতুন উপস্থযাপনযা পিয় েীজমত অথ্ট-
নীজত েম্পজ�্ট। পেযাশ্যযাল ইজ�যালজিে উিীয়মযান পষিরিজর এমন জ�ছু পমজরি� 
এবং জবেযাগ জব�যাে �জেজছ যযাে েযাহযাজয্ পুঁজিবযািী অথ্টনীজতে রযাম্টগুলজ� 
বযায়জ�জি�্যাল রযাজম্ট পবযাঝযা যযায়। েমযািতযাজন্ত্র� ধযােণযা হল পয আমযাজিে 
জবপযা� েযামযাজি� পয্টযাজয় েমযাজিে েংগঠনগুজলযাে জবপযা� িযােযা জনয়জন্ত্রত 
হয়। েযামযাজি� অথ্টননজত� জবপযা� এ�জর পুঁজিবযািী েমযাজিে খেচ এবং 
জবজনজয়যাগ পণ্ এবং পজেজষবযা আউরপুর উৎপযািজনে িন্য ্জয়যািনীয় 
বস্তু এবং েজক্ত জহজেজব পজেমযাপ �েযা পযজত পযাজে। 

    এ�বযাে যজি আমেযা আজথ্ট� উৎপযািনজ� এবং অথ্টনীজতে েূচ�গুজলযা-
প� জডজমজরজেয়যাল েংজলেষজণে পয প�যান বিজব� জেজত্ত� জেজত্ত পথজ� 
বযাজতল �জে প�জল বযায়জ�জি�্যাল এবং আজথ্ট� উৎপযািজনে পজেেযাষযায় 

প�লজত পযাজে তজব (পযমন েবন, পমজেন, অব�যাঠযাজমযা) আমেযা পুঁজিে 
স্রূপ বুঝজত পযােব। তযাহজল জিজডজপ জহজেজব জব�যাজেে বযায়লজি�যাল 
জেমযাে ্শ্নজর পেটি হজয় যযায়। 

    িীবজবজ্যাজনে িৃজটিজ�যাণ পথজ� এই জবজলেষণ ্বৃজধি উত্তে অবস্তযায় 
পুঁজিবযািী েমযাজিে অথ্টনীজত� ্বৃজধিে পজেজবেগত ি্জ� বুঝযাজত 
েযাহযায্ �জে। এে বিন্দ্বগুজল তযাজিে জনজিজিে গেীজে বত্টমযান, এজ� শুধু-
মযারি রেম ও মূলধজনে মধ্�যাে বিন্দ্ব জহজেজব পবযাঝযা েম্ব নয়। এই ্বৃজধি 
উত্তে অবস্থযাজর পজেজবেগত বস্তুবযাজিে ধযােণযা পিয় যযা মযার্্ট এে ঐজতহ্য-
গত বস্তুবযাজিে মতন জব�যাে লযাে �জেজছ।
 
    গতিে� ধজে পুঁজিবযাজিে জবজলেষজণে এই পধিজত জব�জেত হজয়জছ। 
এজর পেটি হজয় উজঠজছ পয উন্নত পুঁজিবযািী েমযািগুজলে জবপযা�জ� অব-
শ্যই �জমজয় আনজত হজব। জ�ন্তু এজরও পেটি পয পুঁজিবযািী অথ্টনীজতে 
বযায়জ�জি�্যাল বৃজধি হ্যাে �েযা অেম্ব। িন পবলযাজম �স্তযাে বজলজছন, 
এমনজ� যখন জিজডজপ ্বৃজধিে হযাে এজ�বযাজেই �ম, িীবজবজ্যান পস্কল 
অনুেেণ �েযা যযায় নযা। পজেজবেগত েযাজব অজস্থজতেীল জবপযা�ীয় এবং 
িীবজবজ্যান ্জক্রয়যাে মজধ্ েম্পৃক্ত পুঁজিে েংজলেষণ গজতেীল েযাখযাে ্-
জক্রয়যাগুজল পজেজবেগত ্েযাব েযামযাজি� ত্বি বিযােযা জনজথেুক্ত �েযা হজয়জছ। 
এই পজেজবেগত বিন্দ্বগুজলে মুজখযামুজখ হওয়যা এবং েমযাধযান �েযাে অথ্ট 
হজছে পুঁজিবযািী েমযািগুজলে অথ্টননজত� ্জক্রয়যাজ� হ্যাে �েযা। জ�ন্তু 
পুঁজিবযািী েমযািগুজলজত উৎপযািন ও পেযাজগে ্যাজতষ্যাজন� েযামযাজি� 
েম্প�্টগুজল অথ্টনীজতে ক্রমবধ্টমযান পস্কজলং এবং তযাে ্েযাবগুজলে তীরে-
তযাে উপে জেজত্ত �জে বতজে। এই জব�যাে যতজবজে ্জতবন্�তযাে 
মুজখযামুজখ হজব পুঁজিবযািী েযামযাজি� পরেণী ততজবজে ্বৃজধিজ� েমযাধযাজনে 
এ�মযারি পথ জবজেজব জবজবচনযা �েজব। আধুজন� পুঁজিবযািী েমযািগুজলজত 
অথ্টননজত�, েযািননজত�, েযাংস্কৃজত� �যােজন ্বৃজধি ্ত্যােযা �েযা হয়। 
তজব তযাজিে জবপযা� অবশ্যই ্যা�ৃজত� ্জয়যািজন �মযাজত হজব। েযািনন-
জত� েব্দ ও �ল্পনযাে অেযাজব এই বিন্দ্বজ� ্�যাে �েযা অজন� পষিজরিই 
দুরূহ। েমযাজলযাচনযামূল� েমযািজবজ্যাজন ্বৃজধি উত্তে এই অবস্থযাজর েমস্যা 
জহজেজব উপস্থযাজপত হয়। 

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ  
এজে� পযাইনল্ট <eric.pineault@uni-jena.de>
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে?

> অনুৎপযািনমুখীতযা:

প�জডজেজ�যা জডমযাজেয়যা, এনেযায়েনজম্রযাল েযাজয়ন্স অ্যা্ড পর�জনযালজিে ইনজটিজরউর, বযাজে্টজলযানযাে স্যায়ত্বেযাজেত জববিজবি্যালয়, 
পপেন

>>

্ বৃজধিে জব�যাে" হল ে�ল পিজেে ও আন্তি্টযাজত� ্জতষ্যাজনে 
মূল মতবযাি। অথ্টননজত� জব�যােই পৃজথবীে ে�ল েমস্যাে 
্জতজষধ�জঃ পযমন িযাজেদ্্, ববষম্, (উন্নয়জনে) স্থযাজয়ত্ব, 
এরূপ যযাই ধেযা পহযা� নযা প�ন। ডযানপন্ী ও বযামপন্ী ্জক্র-

য়যাগুজলযা শুধু এগুজলযা অি্টজনে পধিজতগত জি� পথজ� জেন্ন। যযাইজহযা�, 
আমেযা েিযা এ�জর অ্ীজত�ে ও ববজ্যাজন� েজত্ে েমেুখীন হই: তযা 
হল, অথ্টননজত� জব�যাে পজেজবেগতেযাজব স্থযায়ী নয়। অজধ�ন্তু, এ�জর 
জনজি্টটি পজেেীমযাে পে, এজর েযামযাজি�েযাজবও িরুেী নয়। তখন মূল 
্শ্ন িযাঁ়েযায়: আমেযা �ীেযাজব উৎপযািন জবহীন অথ্টনীজত জনয়ন্ত্রণ �েব? 

    জবজ্যান পথজ� েযািনীজত েব্টরিই এই ্শ্ন গুরুত্ব অি্টন �জেজছ। 
উিযাহেণস্রূপ, ২০০৮ েযাজলে পেজটিবিজে ইউজেযাপীয় পযাল্টযাজমজ্র 
এ�জর উৎপযািন-উত্তে েজমেলজন ্যায় ২০০ এে অজধ� জবজ্যানী ও 
১০০,০০০ িন নযাগজে� "ইউজেযাপ, এে উৎপযািন জনে্টেেীলতযা অবেযা-
পনে উপযুক্ত েময়" েীষ্ট� পখযালযা জচজঠজত ইউজেযাপীয় ্জতষ্যানেমূহজ� 
এে উপে �যাি �েযাে আহ্যান িযানযান। এই জবষয়জর অজেিযাত েম্প্রিযা-
পয়ে মজতে বযাইজে নয়। ২০০জরেও পবজে ্যাজতষ্যাজন� ্বন্, ১০জর গু-
রুত্বপূণ্ট েংস্কযাে, হযািযাজেযা অংেগ্রহণ�যােীে অংেগ্রহজণ আজয়যাজিত জবি-
বযাজষ্ট� েজমেলন, গ্রীষ্ম�যালীন জেষিযািযান, এমনজ� বযাজে্টজলযানযাে 
জববিজবি্যালজয় এে উপে স্যাতজ�যাত্তে জডগ্রী- এেজবে মযাধ্জম পবযাঝযা 
যযায়, এই জবত�্ট দুই িে� ধজে �তরযা েজক্রয় েজয়জছ। আমযাজিে বই, 
অনুৎপযািনমুখীতযা: নবযুজগে এ�জর অজেধযান, ১০জরেও পবজে েযাষযায় 
অনূজিত হজয়জছ। িনেযাধযােণ, পযােপেজে� জনে্টেেীল অথ্টনীজত ও েহ-
বেজতে জব�জল্পে িন্য, পজেজবে ধ্ংেযাত্ম� ্�জল্পে জবরুজধি গুরুত্ব-
পূণ্ট তৃণমূল পিজষিপ পনওয়যা হজয়জছ (এে মজধ্ ২,০০০ জরেও পবজে 
পজেজবেগত ন্যযায্তযাে মযানজচরিযাবজল অজ্ত হজয়জছ, উিযাহেণস্রূপ 
িযাম্টযাজনে "�য়লযা হরযাও, পজেজবে বযঁাচযাও" আজ্যালন)। জ�ন্তু, অনুৎপযা-
িনমুখীতযা বলজত আমেযা �ী বুঝযায়? 

"   েযাধযােণত, জেজল্পযান্নত পিেেমূজহে পজেজবেগত ধযােণষিমতযা, 
েযামযাজি� ন্যযায্তযা ও স্ছেলতযা অি্টজনে লজষি্, অনুৎপযািনমুখীতযা অথ্ট-
বনজত� জব�যােজ� ্শ্নজবধি �জে এবং গনতযাজন্ত্র�েজব চযাজলত হওয়যাে 
আহ্যান �জে। স্ল্পতযাও স্্ে হজত পযাজে, এে�ম মতবযাজিে েযাজথই 
অনুৎপযািনমুখীতযা যুক্ত। যযাই পহযা�, শুধু স্ল্পতযাে ্জতই নয়, জেন্নতযাে 
জিজ�ও এে পঝযাঁ�। অনুৎপযািনমুখী েমযাজি েবজ�ছুই জেন্ন হজয় থযাজ�। 
�যায্টক্রম, েজক্তে রূপ ও ব্বহযাে, েযামযাজি� েম্প�্ট, জলগি েূজম�যা, 
ববতজন� ও অনবতজন� �যাজিে েময় বণ্টন, অমযানব জবজবিে েযাজথ েম্প-
�্ট ্েৃজত। 

   উৎপযািন জ্য়তযায় জনমজজ্জত েমযাি হজত পবজেজয় আেযাই হল অনুৎ-
পযািনমুখী তজ্বিে মূল বক্তব্। এই জবজছেন্নতযা েব্দ ও বস্তু, ্তী�ী ও মূত্ট 
অনুেীলন, এবং অন্যযান্য েম্যাব্ ও �জল্পত পৃজথবীে উপজনজবেযায়ন 
ইত্যাজিে েযাজথ িজ়েত। আজে�জর উৎপযািন ব্বস্থযা বযা অন্য ধেজণে 
উন্নয়ন অনুৎপযািন ্�জল্পে লষি্ নয় (পর�েই, েযামযাজি�, ন্যযায্ 
ইত্যাজি), বেং এে লষি্ অন্য ধেজণে েমযাি জনম্টযাণ, েংযত-্যাচুয্টতযায় 
েেপুে েমযাি (েযাি্ট  ল্যারুে), উৎপযািন-উত্তে েমযাি (জনজ�যা জপচ), 
অথবযা উৎপযািন ব্তীত েমৃধি েমযাি গঠন (জরম ি্যা�েন)। অন্য 
�থযায়, শুরু পথজ�ই এজর প�যান অথ্টননজত� ্�ল্প নয়, বেং এ�জর 
েযামযাজি� ্�ল্প, পযজর বযাস্তবতযা ও েযাম্যাি্বযািী �ম্ট�যাজডিে মত অথ্ট-
বনজত� �ম্ট�যাডি হজত মুক্ত। আে "অংেগ্রহণ", "েেলতযা", "েযামযাজি�-
তযা", "তিযােজ�", ও "িনেযাধযােণ" এগুজলযাই এ�জর েমযাি প�মন হজত 
পযাজে তযাে ্যাথজম� তযাৎপয্ট বহন �জে। 

   যজিও অনুৎপযািনমুখীতযা পজেজবেগত অথ্টনীজতজ� এ�ীেূত �জে, 
তথযাজপ এজর প�যান অথ্টননজত� ্�ল্প নয়। এ�জিজ�, জবি্মযান বিব 
পিযাজথ্টে েীমযাবধিতযাে েমেুখীন হওয়যাে িন্য (্যা�ৃজত� েম্পি ও বযাস্তু-
তন্ত্র আয়ত্ত�েজণে ষিমতযা) অনুৎপযািন ্জক্রয়যা বলজত েযামযাজি� জবপযা� 

েযামু� হ্যাে আজ্যালজনে ্তী� হজয় উজঠজছ।
�জপেযাইর: বযােবযােযা �যাজস্ত্রযা উজেও।

এ�জর েযামযাজি�-পজেজবেগত
আমূল পজেবত্টজনে আহ্যান 
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

হ্যাে�েণ (অথ্টনীজতে েজক্রয়তযা ও বস্তুগত জি�) পবযাঝযায়। অন্যজিজ�, 
েব্টরি জবি্মযান বযািযাে জেজত্ত� েমযাি, েযামযাজি� অবযাস্তবতযাে উৎপযাি-
নজ� েংযত ্যাচুজয্টে ধযােণযা বিযােযা ্জতস্থযাজপত �জে ও তযা বযাঁধযাগ্রস্ত �জে। 
এজর গেীে গণতজন্ত্রে আহ্যান �জে, যযা মূলধযােযাে গণতযাজন্ত্র� ্জক্রয়যাে 
বযাইজে �যাি �জে, পযমন ্যুজক্ত। পজেজেজষ, অনুৎপযািনমুখীতযা পূব্ট ও 
পজচিম জবজবি পেই েযাজথ বত্টমযান ও েজবষ্যৎ ্িজন্ে মযাজঝ েম্পজিে 
েমেযাজব পুনব্টণ্টন জনজি্টে �জে। 

    গত �জয়� িে� ধজে, উন্নয়জনে এ�মুখী জচন্তযাধযােযাে জবিজয়ে স্রূ-
পজর "পর�েই উন্নয়ন", পযজর জবজেযাধযােযাে বহন �জে, পলেযাগযান বিযােযা 
গজঠত হজয়জছ। এে লষি্ জছল অথ্টননজত� ্বৃজধিে ধম্টজ� পজেজবেগত 
েং�জরে মজধ্ েষিযা �েযা এবং এজর জববিযায়নজবজেযাধী আজ্যালজনই পবজে 
গ্রহণজযযাগ্তযা লযাে �জে। জববিযাজয়ত বযািযাজেে পুঁজিবযািজ� জেন্ন েে্-
তযাে ্�ল্প জহজেজব জবজেযাজধতযা �েযাে িন্য এজর িরুজে হজয় উজঠজছ 
অথবযা, আেও জনজি্টটিেযাজব, িীে্ট েময় ধজে গজঠত হজয় পয পজে�ল্পনযা 
গুতি েজয়জছ তযাজ� িৃশ্যমযান �েজত। উন্নয়নবযাি বযা এ নীজতে পছি এই 
জব�ল্প ্�জল্পে জেজত্ত জছল, যযা উন্নয়নেীল পিজেে ব্বহযাজেে িন্য 
উৎপযািনেীলতযাে এ�জর রূপ। 

    েযািননজত� পজেজবেজবি আজন্দ্র পগযাি্ট ১৯৭২ েযাজল "অনুৎপযািনমু-
খীতযা" েব্দজরে ্স্তযাব জিজয়জছজলন, যযা পজে ১৯৭৯ েযাজল জনজ�যালযাে 
িজি্টস্কু-পেযাজিজনে েচনযাে �েযাজে অনুবযাজিে জেজেযানযাম জহজেজব ব্ব-
হৃত হজয়জছল। এেপে ২০০১ েযাজল �েযাজে পজেজবেবযািীেযা পজেজবে-
বযািজ� পুনরুজ্জীজবত �েযাে িন্য উজত্তজিত পলেযাগযান জহজেজব অনুৎপযাি-
নমুখীতযা ্ত্য়জর ব্বহযাে �জে। অনুৎপযািনমুখীতযাে নীজতমযালযা জছল 
্যায় অ�স্মযাৎ, পর�েই উন্নয়জনে অপেটিতযা বযা অথ্টহীনতযা িূেী�েজণে 
িরুেী ্জয়যািন জহজেজব। এেযাজব, এই ্ত্য়জর মূলত প�যান ্�ৃত 
ধযােণযা নয় (এমনজ� অথ্টননজত� ্বৃজধিে ধযােণযাে ্জতেমও নয়), বেং 
এ�জর অজেযােন েযািননজত� পলেযাগযান যযা মম্টযাজথ্টে পজেেে বযা েীমযাজেখযা 
মজন �জেজয় পিয়। অবনজত প�যান ম্যা বযা পনজতবযাচ� বৃজধি নয়, এবং 
এজর আষিজে� অজথ্টও ব্খ্যা �েযা উজচত নয়: এই অনুৎপযািনমুখীতযাে 
বৃজধি হজছে উৎপযািনমুখীতযা বৃজধিে ন্যযায় অথ্টজি্যাত�। 

    অনুৎপযািনমুখীতযাে রূপযান্তে বংজেে ধযােযাবযাজহ� গজতে ন্যযায় নয়, এই 
রূপযান্তে হল েমেীল েমযাজিে রূপযান্তে পযখযাজন েবযাই েহি, েযাধযােণ ও 
�জমে েজহত বেবযাে �জে। এমন রূপযান্তে ও এই ্জতষ্যানগুজলযা েম্প-
প�্ট অজন� ধযােণযা েজয়জছ, যযা এই ধেজনে রূপযান্তেজ� েহিতে �েজত 
পযাজে এবং এই ধেজনে েমযািগুজলযাজ� েমৃধি �েজত পযাজে। অনুৎপযাি-
নমুখীতযা ধযােণযাে ্জত আ�ৃটিতযা মূলত এে জবজেন্ন উৎে বযা জচন্তযা্বযাহ 
্�যাে �েযাে ষিমতযা পথজ� উদ্ূত (পযমন ন্যযায়জবচযাে, গণতন্ত্র, ও পজে-
পবেজবজ্যান); জবজেন্ন স্তজে প�ৌেল ্ণয়ন ( পযমন ্জতজেযাধ েজক্রয়তযা, 
তৃণমূল জব�ল্প ও ্যাজতষ্যাজন� েযািনীজত); এবং এজর এ�েজগি জবজেন্ন 
�ত্টযাজিে এ�জরিত �জে, যযােযা �ৃজষজবজ্যান পথজ� িলবযায়ু ন্যযায্তযাে 
জবজেন্ন জবষজয় মজনযাজযযাগ পিয়। অনুৎপযািনমুখীতযা ধযােণযাজর এ ে�ল 
জবষয়গুজলযাে েম্পূে� এবং এগুজলযাজ� আেও েজক্তেযালী �জে এ�মুখী 
েযািনীজতে বযাইজে এ�জর েংজযযাগ�যােী পযযাগেূরি (পনরওয়যা�্ট েমূজহে 
পনরওয়যা�্ট) জহজেজব �যাি �জে।

   বস্তুত, অনুৎপযািনমুখীতযা প�যান জব�ল্প নয়, বেং জব�ল্পেমুজহে 
এ�জর ছযাঁচ যযা অথ্টননজত� এ�ত্বতযা পথজ� মনুষ্য েৃিনেীলতযা ও 
স্জযযাজগে বহুত্বজ� পুনেযায় চযালু �জে। এজর অথ্টননজত� ব্জক্ত বযা মযাজ�্ট-
উজেে এ�মযাজরি� ব্জক্ত, যযা অজস্থে েম্�ৃজতে ্ধযান উৎে ও েংস্কৃজত 
হত্যাে ্ জতছেজব তযা পথজ� পবজেজয় আেযাজ� জনজি্টে �জে। যজি "উন্নয়ন" 
েযামযাজি� িীবজনে েযাংগঠজন� নীজত নযা হজয় থযাজ�, তজব পেখযাজন বহু-
ত্ববযাজিে িন্য স্থযান েজয়জছ। পযমনজর িযাপযাজতটিেযা বজল, এজর এমন 
"এ�জর জববি পযখযাজন অজন�গুজল জববি উপযুক্ত" হজব। বুজয়ন জেজেে, 
আজফ্যাজরযাজপয়যা ও পেযায়যােযাি পযমন উন্নয়জনে জব�ল্প নীজতেমূহ, 
পতমনই জববিব্যাপী বহু িৃজটিেজগিে মজধ্ অনুৎপযািনমুখীতযাে ধযােণযাও 
এ�জর। আমযাজিে বই, বহুত্ব-ছ্: এ�জর উত্তে-উন্নয়ন েব্দজ�যাষ, এ 
আমেযা জবজবিে জবজেন্ন ্যান্ত পথজ� এরূপ েত েত ধযােণযা েংগ্রহ ও জলজপ-
বধি �জেজছ। তযাই, অনুৎপযািনমুখীতযা ধযােণযাে মূজলযাৎপযারনেহ এ�� 
েমযাধযান পবে �েযা েম্ব নয়, তজব প�বলমযারি অনুৎপযািনমুখী পর�েই 
েমযাজিে পমৌজল� নীজত ও রূপযান্তজেত েরনযােমূজহে বযাস্তব রূপজেখযা 
জনম্টযাণ �েযা েম্ব।

   অনুৎপযািনমুখীতযা উপপযাি্জর েযামযাজি�-পজেজবেগত রূপযান্তেজ�   
্জয়যািনীয়, �যাম্ ও েম্যাব্ জহজেজব স্ী�ৃজত পিয়। ধযােণযা ও েযািনন-
জত� ্যােজগি�তযাে েত্ট যযা েযামযাজি� গজতজবি্যা, েম্পযািন�যােী, পিযার, 
্জতষ্যান ও পধিজতে েযাজথ যুক্ত এবং পযগুজলযা অবনজতে রূপযান্তে েরযায় 
তযা উন্ুক্ত থযাজ�, যজিও এগুজলযা েজক্রয়েযাজব ইউজেযাপ ও এে বযাইজেও 
জবতজ�্টত। এই েময় পয শুধু ববজ্যাজন� অনুৎপযািনমুখী গজবষণযা 
এজি্ডযা, যযা অস্জবধযািন� ্যােজগি�তযা তুজল আজন, এে িন্য উপযুক্ত 
তযা-ই নয়, বেং তযা েযািনীজতে িন্যও। পজেজবে অথ্টনীজতজবি জরম ি্যা-
�েন এবং জপরযাে জেক্টে ি্ জনউইয়�্ট রযাইমে-এ যুজক্ত জিজয় উজলেখ 
�জেজছন: "উৎপযািন ব্তীত পৃজথবীজ� �ল্পনযা �েযা েমযাজিে িন্য 
েবজচজয় গুরুত্বপূণ্ট ও িরুেী �যািগুজলযাে মজধ্ অন্যতম পয্টযাজয় 
েজয়জছ।"

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ
প�জডজেজ�যা জডমযাজেয়যা <federicodemaria@gmail.com>

জবজেন্ন েযাষযায় জড-গ্রথ-এে উপে পলখজন পযাওয়যা যযাজছে। 
ছজবজঃ প�জিজেজ�যা জডমযাজেয়যা। 
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> নযােীবযাি ও 
   ক্রমযাবনজত  

অ্যানযা েযাে-হযান্টযা�, ইউজনেযাজে্টজর অ� পিনযা; িযাম্টযাজন, �জেনযা পডংলযাে, ইউজনেযাজে্টজর অ� পেখরযা; িযাম্টযাজন, ও বযােবযােযা মুেযােযা, 
ওজেগন পটির ইউজনেযাজে্টজর, যুক্তেযাষ্ট্র 
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ক্রমযাবনজত" পজেেযাষযাজর অজনজ�ে �যাজছ ২০০৭ েযাজলে 
আজথ্ট� েং�জরে প্জষিজত অথ্টনীজতে জি� পথজ� 
েংজ�যাচন জনজি্টে �জে। তজব  এজি� পথজ� "ক্রমযাবনজত" 
জবষয়জর পতমন নয়। েজক্রয়তযাবযািীজিে পলেযাগযান জহজেজব 

"তযাজিে জেজথলতযা আমযাজিে ক্রমযাবনজত নয়!" ক্রমযাবনজত-প� এ�জর 
এ�যাজিজময় জডেজ�যাে্ট জহজেজব ব্যাখ্যা �েজল এবং এ�জর েযামযাজি� 
আজ্যালন জহজেজব উত্যাজনে জি� পথজ� এজ� পনজতবযাচ� উত্যান জহজেজব   
(পিমন-জেজেেন) বণ্টনযা �েজল েুল হজব নযা। বেং ক্রমযাবনজত পমৌজল�-
েযাজব এ�জর ্শ্ন অবতযােণযা �জে এবং েমযািজ� অথ্টননজত� ্বৃজধিে 
ওপে জনে্টেেীলতযা পথজ� মুজক্তে পথ পিযােযাজলযা �জে। এে মযাজন হল, 
ক্রমযাবনজত  আধুজন� েমযাজিে িন্য অপজেবত্টনেীল বৃজধি, জবস্তযাে এবং 
েযামযাজি� ও বযাস্তুহযাজে� পেযাষজণে ওপে জনে্টেেীলতযা পজেহযাে �জে 
েম্যাবনযাগুজলযাজ� পুনরুজ্জীজবত �জে। এ�জর মূত্ট �ল্পজচরি জহজেজব এই 
ক্রমযাবনজতে েজক্রয়তযা ও জ্যানতযাজ্বি� �যাঠযাজমযা েযামযাজি�েযাজব ন্যযায্ ও 
পজেজবেগতেযাজব পর�েই েমযাি গজ়ে পতযালযাে পষিজরি পুঙ্যানুপুঙ্েযাজব 
এ�জর েব্টস্তজেে পজেবত্টনজ� ্য়যাে �জে। আে জব�ল্প েযামজটি� অনু-
েীলজনে মযাধ্জম পমৌজল� ্ জতষ্যানগুজলযাে পজেবত্টজন এ�জর ব়ে লজষি্ে 
েম্যাব্ ধযাপগুজলযাে জিজ� এজগজয় যযায়। তযাই ক্রমযাবনজত হল আজে�জর 
েজক্রয়তযাে পলেযাগযান, আমেযা ক্রমযাবনজতে �থযা বলজত জগজয়, "ক্রমযাবন-
জত-প� এ�জর েং�র নয়, এ�জর পজে�ল্পনযা জহজেজব ব্যাখ্যা �েজছ!"
          
  আে এখজনযা, আমেযা জগ্রজে জবি্মযান অথ্টননজত� ্বৃজধিে জিজ� 
তযা�যাজল পিজখ পয, এখযাজন এমন �তগুজলযা জবষয় েজয়জছ পয, আমেযা 
ক্রমযাবনজতে জ্যানতযাজ্বি� ও েজক্রয়েযা এগুজলযা জেখজত পযাজে।  জগ্রজে এই 
্বৃজধিে পনজম যযাওয়যাে হযাে েমযাি ও েে�যাজে চযা�জেে পষিজরি ব়ে 
ধেজনে েযামযাজি� চ্যাজলজঞ্জে েমেুখীন �জেজছ। এ�জর পতনমুখী অথ্টনী-
জতে অথ্ট িযাঁজ়েজয়জছল পয, এ�জর স্েীল েমযািজ�  েে�যাজে ঋজণে ্ জত-
জক্রয়যায় ্জতকূল নীজতে েজগি মযাজনজয় পনওয়যা। হযােপযাতযাল, জ�্ডযােগযা-
পর্টন আে ্জতজবজেজত্বে েম্প্রিযায়জেজত্ত� পনরওয়যা�্টগুজলযা েে�যাজে ব্য় 
হ্যাে �েযাে �লস্রূপ গজ়ে উজঠজছল। এই উজি্যাগগুজলযাে অজন�গুজলযাই 
অথ্টননজত� েং�জরে (দুজয্টযাজগে �জল ক্রমযাবনজত) জি�জ� ্জতেযাত 
�জে বতজে হজয়জছল।  উিযাহেণস্রূপ- পথেযালজনজ�জত েংহজতে ওপে 
জেজত্ত �জে জক্জন� এে�ম িৃটিযান্তগুজলযাে এ�রযা, এরযা ্তীয়মযান �জে, 
ক্রমযাবনজত "পজে�ল্পনযা অনুযযায়ী" বতজে হজয়জছ। তজব তযােযা বহুল-্জত-
জষ্ত নযােীবযািী িৃজটিেজগি উপিীব্ �জে পতযাজল। জগ্র�জিে পষিজরি পিখযা 
যযায়, নযােীেযা ্জতকূল নীজতে অপূণ্টতযাগুজলযা �যাজরজয় তুজল এে পনজতবযা-
চ� ্ েযাজবে জে�যাে হয়। যজিও জ�ছুেংখ্� পুরুষ েযাধযােণ চযা�জেগুজলযা 
হযাজেজয়জছ। নযােীেযা ব়ে অংজে জবজেষ �জে পেবযাখযাত ও েযামযাজি� পুন-
রুৎপযািজনে �যাজি আজগে েে�যাজে �যািগুজলযাজত জছল। জগ্রজেে উিযাহ-
েণজর নযােীবযািীজিে এ মজম্ট এজে উপনীত �জে পয, ক্রমযাবনজত দুজয্টযা-

পগে �ল জহজেজব, েম্বত পজে�ল্পনযা জহজেজব নযােীজিে িন্য খুবই 
ঝুঁজ�পূণ্ট হজত পযাজে। আে েম্যাব্ জহজেজব েযামযাজি� পুনরুৎপযািন ও 
পেবযা�যািজ� আধুজন�তযাে জবপেীজত ্জতষ্যা �েজত পযাজে।  পেবত্টী 
েময় ক্রমযাবনজতে জ্যানতযাজ্বি�েযা এই নযােীবযািী িৃজটিেজগিে জেজত্তজত 
পিখযায় পয, তযােযা পমৌজল� েযামযাজি� ্জতষ্যানগুজলযা� পযমন- রেম ও 
ে�জলে িন্য েযাল িীবন গজ়ে পতযালযাে অপজেহযায্ট েত্ট বতজেে পুনে্টম-
পঝযাতযাে পষিজরি  ববপ্লজব� পজেবত্টজনে ডযা� পিয় নযা।  ক্রমযাবনজতে এই 
েং�ীণ্ট পবযাঝযাপ়েযাে জবরুজধি  পযমন- "নযােীবযাি ও ক্রমযাবনজতে পিযার" 
(নযাক্রজিযা) েংক্রযান্ত আজলযাচনযা, ক্রমযাবনজত েমযাজিে মুজক্তে েম্যাব্তযাে 
পথ পখযাঁজি, আে এে জেজত্তে মূল জহজেজব িযাঁজ়েজয়জছ নযােীবযাি এবং এে 
নযানযাজবধ ধেন ও ঐজতহ্য, এে�ম অজন�গুজলযা পমৌজল� জি� েজয়জছ।
                                        
    ক্রমযাবনজতে জডেজ�যাে্ট আজলযাচনযায় আেযাে পূজব্ট নযােীবযািী জহজেজব 
েজক্রয়, জ্যানতযাজ্বি� ও পজেজবেবযািীজিে মজধ্ বহু আজগ পথজ�ই এ�জর 
আজলযাচনযাে ঝ়ে উজঠজছ। উিযাহেণস্রূপ- এে গুরুত্বপূণ্ট িৃজটিেজগিজর িযা-
ম্টযাজনজত ১৯৮০ এে িেজ� জব�জেত হজয়জছ। এজত ইজ�যালজি�্যাল 
ইজ�যানজমর্-এে জবজেষ েংখ্যা জহজেজব "নযােী, বযাস্তুেংরেয় ও অথ্টনীজতে" 
েংজমরেজণ �যাি �েযাে ্য়যাে লষি্ �েযা জগজয়জছল। যখন এই েংলযাপজর 
ক্রমযাবনজতে েমথ্ট�জিে আজলযাচনযায় ক্রমযাগত উজঠ আেজছল, নযােীবযািী 
�যােণগুজলযা  আে ক্রমযাবনজতে ্স্তযাবগুজলযাে গুরুত্বপূণ্ট জবষয় জহজেজব 
থযাজ� জন।        

    আমেযা মজন �জে ক্রমযাবনজতে এখজনযা নযােীবযািী জবষয়গুজলযা পথজ� 
পেখযাে অজন�জ�ছু আজছ; ন্যযায্ ও েংহজত জেজত্ত� েযামযাজি�-বযাস্তুগত 
পজেবত্টজনে পষিজরি  ক্রমযাবনজত পযেযাজব আগযাজত চযায়, নযােীবযািী অবিযা-
নগুজলযা তযা অি্টজনে িন্য অপজেহযায্ট। ্থমত, বযাস্তুগত নযােীবযাজিে মূল 
অন্তিৃ্টজটি হল পয, "্�ৃজত" (পজচিমযা জচন্তযায় যযাে মূল প্যাজথত েজয়জছ 
"নযােী" ও "েযামযাজি� ্িনন"-এ (যযা "্যা�ৃজত�েযাজব" েজর থযাজ� বজল 
মজন �েযা হয়), পুঁজিবযািী অথ্টনীজতগুজলযাজত যযা পমৌল জেজত্ত জহজেজব ্-
পত্� উৎপযািন �ম্ট�যাডি পজেচযাজলত হয়। এখজনযা পুঁজিবযািী ্বৃজধিে 
পষিজরি উেয়জরজ�ই মূল্যায়ন �েযা হয় নযা, অিৃশ্য জহজেজবই েযাখযা হয়। 
আে ্জতজর জিজনে প্জষিজত এে ধ্ংে েযাধন হজয়জছ। েযামযাজি� ও 
বযাস্তুহযাজে� ্িনজনে েমযান্তেযাল এই পেযাষণ ও মূল্যায়ন নযা �েযাজ� 
েযামজন পেজখ  ক্রমযাবনজতে জবষয়গুজলযা পিখযা ্জয়যািন এবং মযানব-্�ৃ-
জতে েম্প�্টজ� আজেযা ধজে েযাখজত এে েংগ্রযামজ� আজেযা গজতময় �েজত 
এে মূল িযাঁ়ে �েযাজনযা িে�যাে। জবিতীয়ত, নযােীবযািী ত্বি বহু আজগই 
্বৃজধিজত প্যাজথত ষিমতযাে েম্পজ�্টে আজলযাজ� উজঠ এজেজছ। উিযাহে-
ণস্রূপ- মযাজেয়যা মযাই-এে ১৯৮৬ েযাজলে  পুরুষতন্ত্র ও "চলজত থযা�যা 
পুঞ্জীেবন" ও "্বৃজধি"-ে েম্প�্ট পিখযায় পয, নযােীবযাি ও ক্রমযাবনজতে 
আজ্যালজনে নযােী ও পুরুজষে ্িনন প�বল েম্বই নযা, বেং, পুঁজিবযা-

উন্নয়ন ধযােণযাে পে?

বমরিী জ�ংবযা ্জতষ্যাে েম্প�্ট?

>>
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পিে পেযাষজণে �যাঠযাজমযা ব্যাখ্যা �েজত অপজেহযায্ট।  তৃতীয়ত, নযােীবযাি 
পজেবযাজে যত্নযাজিে পুনব্টণ্টন বযা পবেে�যাজে খযাত পযখযাজন  প�যান পজেবত্টন 
ছযা়েযাই অথ্টনীজতজত েংজ�যাচন আজন, তযাে জবরুজধি েযাধযােণ জহজেজব এে 
েযাংগঠজন� যজত্নে ত্বি ও এে েমজথ্টত চচ্টযাগুজলযা তুজল ধজেজছ। অ্যামযা-
ইয়যা পপজেি অজেযািজ�যাে "িীবজনে পর�েয়তযা" ক্রমযাবনজতে েমযাজি 
যজত্নে এ�জর জি�জরজ� মূল্বযান ্যােম্ জহজেজব মজন �জে। এ�জর 
"যজত্নে েযাধযােণী�েণ" ব্জক্ত, �খজনযা নযােী পেবযািযারিীজিে েমথ্টন 
�জে। আে তযাজিে এ�জরিত হওয়যাে এ�জর েযামযাজি� স্থযান জনধ্টযােণ 
�জে, তযােযা পযখযাজন েযাবজবজনময় �জে, েযািননজত�েযাজব েজক্রয় হজয় 
ওজঠ, জেলজেয়যা প�জিজেজে পযমনজর মজন �জেন। এ �যািজর যজত্নে 
�যািজ� েংগজঠত �েযাে  ক্রমযাবনজতে চচ্টযাে ব়ে পথজ� উজ্জীজবত �জে।

   নযােীবযাি ও ক্রমযাবনজতে মযাজঝ েংলযাপ গজ়ে পতযালযাে পষিজরি জ�ছু 
অি্টন �েযা ্জয়যািন। এই ্য়যােজ� িযাজে েযাখজতও অজন� চ্যাজলঞ্জ 
জবি্মযান। প�উ প�উ নযােীবযাজি অংেগ্রহণ �েযাে পচজয় আজেযা ব্যাপ� 
হজয় উজঠও িজম যযায়। এমনজ� বযাস্তুহযাজে� নযােীবযাি ও ক্রমযাবনজতে 
�জথযাপ�থন িযাজে েযাখযাে পষিজরি যযােযা েজয়জছন, তযােযাও তযাজিে পয পজে-
েযাষযাগুজলযাে ওপে েে �জে তযােযা িযঁাজ়েজয়জছন, পেগুজলযা পযােপেজে� 
পবযাঝযাে পষিজরি েমস্যা েজয়জছ। 
   
    যযাই পহযা�, েযামযাজি� িলগুজলযাে, যযােযা েযাধযােণত েযামযাজি� ্িনজন 
অংে পনন, তযাজিে িন্য ঝুঁজ� হ্যাে �জে পিজষিপ গ্রহজণে িন্য বযাস্তুহযা-
জে� দুজয্টযাগজ� পবগবযান �জে বযাস্তবেমেত ও গুরুত্ববহ �েযা ্জয়যািন। 
প�জিজেজে েযাম্প্রজত� েমজয় (২০১৮েযাজল) পিখযান, আমেযা েযােযা জবজবি 
নযােীজিে ্জত ক্রমবধ্টমযান েজহংেতযাে অেজনেংজ�জতে েমেুখীন হজত 

চজলজছ, জবজেষ �জে তযােযা, যযােযা স্থযানীয় েম্প্রিযাজয়ে েমথ্টন, পলযা�যায়ত 
জ্যান ও পজেচয্টযাে েজগি যুক্ত। এই েজহংেতযা এজলরজিে ্বৃজধিজ� 
বযাঁজচজয় েযাখজত  নব্উিযােননজত� ক্রুজেজডে অধীজন ববজবি� "বলয়" 
জহজেজব নবযাজয়ত হজয় আজেযা পবগবযান হজব। এে িন্য, েমজয়ে িযাজব 
জহজেজব নয়, পুরুষতজন্ত্রে পিিজল জপটি হজয় চ্যাজলজঞ্জে মুজখযামুজখ নয়, 
আমেযা আজগ পযেযাজব বজলজছ, পুঁজিবযািী ্বৃজধিে িৃটিযান্ত পবযাঝযাে পষিজরি 
ক্রমযাবনজতে েজক্রয়তযাবযাি ও জ্যানগুজলযা অজধ� গুরুত্বপূণ্ট।    
          
    নযােীবযািজ� ক্রমযাবনজতে আজ্যালজনে েজগি অগিযাজগিেযাজব যুক্ত �েযাে 
চ্যাজলঞ্জগুজলযা নযাক্রজিযা পনরওয়যা�্ট ্যাণবন্তেযাজব তুজল ধজেজছ। দুইজর 
জডেজ�যাে্ট ও আজ্যালনগুজলযাে মজধ্ বমরিী েম্প�্ট বতজে নযা �েযাে পজে-
বজত্ট জ�ছু েিস্ েম্যাবনযা নযা থযা�যাে িযায়গযাে েজগি তযাজিে েযাধযােণ 
েংগ্রযাজমে ত�যাৎজ� যুক্ত �জে আজলযা�পযাত �জেজছন। দুইজর পমৌলজে-
জত্তে পষিজরিই আজলযা�পযাত �েযা িরুজে। এজষিজরি পুঁজিবযািী বৃজধি �ীেযাজব 
েজর এবং  পুরুষতযাজন্ত্র� মূল এে গেীেতযায় �তরযা প্যাজথত, এরযা জনধ্টযা-
েণ �েজত পযােজল ্বৃজধিে িৃটিযান্ত অজতক্রম �জে েমযাজিে পমৌজল� পজে-
বত্টন আনযা েম্ব। েমজন্বত নযােীবযাি ও ক্রমযাবনজত এ�জর ্�ল্প, যযা 
বযাস্তবযায়ন �েজত আমেযা ে�জল আমজন্ত্রত। প্যাবযাল ডযায়যালজগ এ�জর 
নযােীবযািী ক্রমযাবনজতে েমযাি গজ়ে পতযালযাে বয়যান হযাজিে �েযা আমযাজিে 
ে�জলে িযাজয়ত্ব!      

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
েযাে-হযান্টযা� <anna.saave-harnack@uni-jena.de>
�জেনযা পডংলযাে <corinna.dengler@uni-vechta.de>
বযােবযােযা মুেযােযা <Barbara.Muraca@oregonstate.edu>

উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

"নযােীবযািী অবিযানগুজল হল ডযান ও েংহজত-জেজত্ত� েযামযাজি�-
পজেজবেগত রূপযান্তে অি্টজনে িন্য অপজেহযায্ট, যযা উদ্যাজেত 

হয়"

mailto:anna.saave-harnack%40uni-jena.de?subject=
mailto:corinna.dengler%40uni-vechta.de?subject=
mailto:Barbara.Muraca%40oregonstate.edu?subject=
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

> এ�জর অবনজত প�ৌেজলে 
িন্য চ্যাজলঞ্জ

গ্যাজরেজয়ল েযাজ�লযাজেজিে, ইউজনেযাজে্টজর অ� এজথন্স, গ্রীে 

এজর পুঁজিবযািী অথ্টনীজতজত স্ী�ৃত বজল মজন �েযা হয় পয 
পিজেে নযাগজে�জিে েমৃজধি জনজচিত �েজত অথ্টননজত� ্-
বৃজধি অপজেহযায্ট। তজব ্বৃজধিে লযালেযা প�বলমযারি িনেযা-
ধযােজণে বক্তৃতযা এবং ববজ্যাজন� িৃটিযাজন্তে মজধ্ লষিণীয় 

্েযাবেযালী ধযােনযাগুজলে এ�জর পের জহেযাজব জবজবচনযা �েযা উজচত নয়। 
্বৃজধিে আেযাধনযা প�বলমযারি ষিমতযােীল গণ্মযান্য পজ্ডত এবং পেযার-
্যাথ্টী েযািনীজতজবিজিে বিযােযা অজপ্টত "্বৃজধি মতযািে্ট" নয়। পষিযান্তজে, 
এই "্বৃজধিে মতযািে্ট" পুঁজিবযািী ্জক্রয়যাজ� জনয়ন্ত্রণ�যােী েজক্তেযালী 
আইজনে �লযা�ল জহেযাজব পিখযা উজচত যযাে মজত ্জতজযযাজগতযা, পুঁজি 
েংজযযািন এবং মুনযা�যাে েব্টযাজধ� লযাে তযাে পিজনজর� প�যাজড থযাজ�।

    পজেজবেগত ঝুঁজ�ে িন্য ক্রমবধ্টমযান উজবিগ হজত ্েূত হ্যাে ধযােণযাে 
বিযােযা িরুেী বৃজধি ্জতজযযাজগতযামূল� হজয়জছ। েযামযাজি� এবং পজেজবে-
বযান্ব "উৎপযািন ও পেযাজগে ন্যযায়েগিত হ্যাে" জহেযাজব হ্যােজ� েংজষিজপ 
েংজ্যাজয়ত �েযা  পযজত পযাজে। অপজেহযায্ট বৃজধিে তুলনযাে পষিজরি, পনজতবযা-
চ� বৃজধি জবষয়� তযাজ্বি� এবং েজক্রয় �ম্টীেযা যুজক্ত পিন পয ্যা�ৃজত� 
েম্পজিে অ্তুলতযা, িলবযায়ু পজেবত্টন, �ম্টজিবজেে ব্যাজতি, িীবনযযা-
রিযাে গুণগতমযান এবং অন্যযান্য �যােজণ বৃজধিজত জনজি্টটি জ�ছু েযামযাজি� 
েীমযাবধিতযা েজয়জছ। জিজডজপজ� েমৃজধিে এ�জর জবভ্যাজন্ত�ে েূচ� বজল 
মজন �েযা হয়, �যােণ এজর অথ্ট-জবষয়� েত্টযাবলী ব্ক্ত �েযা নযা এমন বহু 
েংখ্� গুরুত্বপূণ্ট চলেযাজেজ� এজ়েজয় যযায় এবং এছযা়েযাও েমযািজ� 
উতপযািনেীলতযা ও পেযাক্তযাজিেজ� এ�জর িযাজতজত েীমযাবধি �জে। 

    অথ্টননজত� েং�রজ� অনুেেণ �জে েযাম্প্রজত� জববিব্যাপী ম্যাে 
আজলযাজ� আন্তি্টযাজত� উৎপযািন মজডল জবতজ�্টত হজয়জছ। যখন জববি-
ব্যাপী বত্টমযান জহেযাজবে েযােেযাম্হীনতযাে পষিজরি অথ্টনীজতজবিেযা পবজে-

>>

গ্রীজেে েরনযা-জববেণ 
গ্রীেজ� ২০১২ েযাজলে ল্ডজন জবজষিযাজেে মুজখ 
প�লজত হজব। েীলযা / জ্�যাে।
জ�ছু অজধ�যাে েংেজষিত।

েেযাগ পষিজরি েজ্হ ্�যাে �জেজছ তখন পেখযাজন "হ্যাে জেজবে" পথজ� 
ক্রমবধ্টমযান েমযাজলযাচনযাে ্জতবন্�তযা আেজছ যযা েং�জরে জিজ� 
এজগজয় যযাজছে বৃজধিে অজন্বষণ পথজ� পবজেজয় এজে েযামযাজি� অগ্রযাজধ�যা-
েগুজলজ� পুনরুজ্জীজবত �েযাে স্জযযাগ জহেযাজব। 

    জগ্রে আেজপত �জঠযােতযাে ্েযাব জনজয় িনেযাধযােজণে জবতজ�্টে উপ-
প�জন্দ্র আজছ, �যােণ পিেজর পগ্রর জডজ্েজনে েময় পথজ� উন্নত 
পুঁজিবযািী পিেগুজলজত অন্যতম েয়যাবহ ম্যাে অজেজ্তযা লযাে �জেজছ ; 
২০০৮ পথজ� ২০১৭ েযাজলে মজধ্ এজর ২৮.১% ্�ৃত জিজডজপ 
হযাজেজয়জছ, যখন এ�ই েমজয়ে মজধ্ পব�যােত্ব ৭.৮% পথজ� ২১.৫% 
এ উত্তীণ্ট হজয়জছ (২০১৩ েযাজল ২৭.৫% পবজ়েজছ)। অথ্টননজত� েং�র 
পিেজরজ� গেীে েযামযাজি� েং�জরে মজধ্ প�জল পিয় যযা েযািননজত� 
পজেেজেও িজরল ্জতজনজধজত্বে েং�জরে রূজপ ্জত�জলত হয়, পযখযাজন 
নতুনজিে গঠন�যাজল ্জতজষ্ত েযািননজত� পজেচয় ও িলীয় েম্প�্টগুজল 
পেজগি যযায়। 

    েযামযাজি� প্ষিযাপজর, গুরুত্বপূণ্ট জিজ্যােযাজর হল পর�েই এবং স্জচ-
জন্তত হ্যাজেে প�ৌেলজর �ল্েূ ্ মযাজণত হজত পযাজে জ�নযা। পযমন এখযাজন 
যুজক্ত পিওয়যা হজয়জছ তযা যজি নযা হয় তজব প�যান ্ধযান ্জক্রয়যাগুজল 
এজরজ� এত �জঠন �জেজছল তযা আজলযা�পযাত �েযা িরুেী। হ্যাজেে চ্যা-
পলঞ্জগুলজ� তযাে আজলযাচ্েূজচ ্ত্যাখ্যান �েযাে �যােণ জবজবচনযা �েযা 
উজচত নয়, বেং জবপেীজত পনজতবযাচ� বৃজধিে তযাজ্বি�জিে তযাজিে প�ৌে-
লগুজলে জেজত্ত েজক্তেযালী �েযাে িন্য অজতক্রম্ বযাধযা জহেযাজব পিখযা 
উজচত।

    জনজ্যাক্ত দুজর অনুজছেজিে মযাধ্জম পেটি হজয় উজঠ পয পরিযা�যাে নীজতে 
জবধযান এবং বযািবযাজ� জব�ল্পগুজল উেজয়ই বৃজধি চজক্রে চযােপযাজে 
পেযােযাজ�েযা �জে এবং পে�যােজণই িরুেী ্বৃজধিজ� জেজে েমগ্র িনেযা-
ধযােজণে মযাজঝ জবতজ�্টে িন্ হজয়জছল।

    গ্রী� অথ্টনীজতে িন্য এ�জর জবজনজয়যাগ এবং েতিযাজনজেজত্ত� ্বৃজধি 
বযা়েযাজনযা, অে্ন্তেীণ অবমূল্যায়ন এবং রেম ও পণ্ বযািযাজেে �যাঠযাজমযা-
গত েংস্কযাজেে জবধযাজনে উন্নজত এবং ্জতজযযাজগতযামূল� মনেযাব 
বযা়েযাজনযাে প�ৌেল জহেযাজব বযাস্তব জবজনময় হযােজ�  উজদেশ্য �েযা এবং 
গ্রী� অথ্টনীজত এ�জর ন্যযায়েগিত চক্র মজধ্ েযাখযাে পচটিযা জছল রিই�যা বিযােযা 
গৃহীত প�ৌেল। তজব পজেজেজষ এজর জগ্রজেে জবেযাল েংখ্যাগজেষ্ িনগ-
পণে িন্য এ�জর জবপয্টয় ্মযাজনত হজয়জছ।
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

    রিজয়�যা নীজতে বযাম বিযােযা ্স্তযাজবত জব�ল্প পন্যা জবিগুণ জছল। অপে-
জিজ�, যযােযা েমথ্টন �জেজছল পয গ্রীজেে ইউজেযাজিযাজন থযা�যা উজচৎ জ�ন্তু 
তযােযা "�ঠেতযা জবজেযাধী" জেজবজে অবস্থযান �জে এ�জর নতুন "মযাে্টযাল 
প্ল্যান" ্স্তযাব �জেজছল যযা িনেযাধযােজণে জবজনজয়যাগ বযা়েযাজব, পযােযাপযাজে 
েযামজগ্র� চযাজহিযাে ব্বস্থযাপনযা যযা ব্জক্তগত খেচ এবং জবজনজয়যাগ বৃজধি 
�েজব। জগ্র� িনেযাধযােজণে ঋজণে পুনগ্টঠজনে েযাজথ েযাজথ, এই 
প�ৌেলজর তযাে পর�েইত্ব এবং জ�জনজেয়যান ্ জক্রয়যাগুজলে মযাধ্জম চযা�জে 
এবং আজয়ে  পিযাগযান জনজচিত �েজব। অন্যজিজ�, জগ্রজর্জরে ্বক্তযােযা 
িযাজব �জেজছন পয ইউজেযাজয়ে জবরুজধি নযাজমমযারি মূল্হ্যাে�ৃত এ�জর 
নতুন িযাতীয় মুদ্যা গ্রহজণে �জল েতিযাজন বৃজধি পযাজব এবং আমিযাজন হ্যাে 
পযাজব এবং েতিযাজন-জেজত্ত� বৃজধি এবং �যােখযানযািযাত আমিযাজন-্জতস্থযাপ-
পনে েমন্বয় েযাধন �েজব। 

    পযাবজল� ঋণ স্থযাজয়ত্ব উৎপযািন বৃজধিে েযাজথ তযাে েম্প�্ট পথজ� উদ্ূত 
গ্রীজে বজন্টত জনজের হ্যাজেে জব�যাে হল ্থম চ্যাজলঞ্জ। পয মুহূত্ট পথজ� 
গ্রীে িনেযাধযােজণে ঋণ পেযাধষিমতযা েং�জরে মুজখযামুজখ হজয়জছল, 
ঋজণে স্থযাজয়ত্ব অনুেৃত নীজতগুজলে লষি্মযারিযা হজয় িযঁাজ়েজয়জছল, অন্তত 
উচ্চযােজণ। েে�যােী ঋণ স্থযাজয়জত্বে মূল চল�গুজল হল েযািজস্ে ্যাথজম� 
জহেযাবজন�যাে এবং েে�যাজে বন্জ�  স্জিে হযাে এবং নযামমযারি উৎপযািন 
বৃজধিে হযাে। যজি নযামমযারি বৃজধিে হযাে স্জিে হযাজেে পচজয় �ম হয় তজব 
তথযা�জথত "পস্যাবল ইজ�ক্ট" আজলযা়েন েৃজটি �জে এবং িনেযাধযােজণে 
ঋণ বৃজধি �জে, এমনজ� ্যাথজম� উবিৃত্ততযাে অধীজনও। উৎপযািন বৃজধি 
তখন পযাবজল� ঋণ স্থযাজয়জত্বে িন্য েবজচজয় গুরুত্বপূণ্ট চল� হজয় ওজঠ। 
এমন চযাজপে মুজখ  "পনজতবযাচ� বৃজধি" প�ৌেজলে িন্য ্স্তযাবনযাে েযামযান্য 
গ্রহণজযযাগ্তযা আজছ। 

    জবিতীয় চ্যাজলঞ্জজর উদ্ূত হয় েমেযামজয়� পুঁজিবযাজিে আজথ্ট� রূপ 
পথজ� এবং এজর ঋণ জবচু্জতে েযাজথ যুক্ত যযা এ�জর অথ্টনীজতজ� "ব্জক্ত-
গত ঋণ-ম্যা" নযাম� ষিজত�যাে� বৃজত্ত আরজ� প�লজত পযাজে। পুঁজিবযািী 
অথ্টনীজত হল অথ্ট-উৎপযািজনে অথ্টনীজত এবং তযাজিে ইউজনরগুজলে ব্যা-
পলন্স েীর এ�জর িজরল আজথ্ট� পনরওয়যাজ�্টে মযাধ্জম েংযুক্ত হয়। 
অত্জধ� ব্জক্তগত ঋজণে উপজস্থজতজত, এ�জর ম্যা ঋজণে পবযাঝযা 
বযা়েযায়, যযাে �জল ঋজণে জবচু্জত েজর।
 
    তৃতীয় চ্যাজলঞ্জজর পব�যােত্ব এবং তযাে েগিত েযামযাজি� মূজল্ে েজগি 
যুক্ত। এরযা জনজয় ত�্ট �েযা যুজক্তহীন পয ২০১৩ েযাজল পব�যােজত্বে হযাে 
পবজ়ে ২৭.৫% হজয়জছল যযা ২০০৭ েযাজল ৭.৮% জছল এবং তযা গ্রী� 
েমযাজিে জেজত্ত নজ়েজয় জিজয়জছল এবং লষিণীয় েযািননজত� ঝুঁজ�ও 
্�যাে �জে।

    পযজহতু অথ্টননজত� অগ্রগজতে েযাজথ �ম্টজনজয়যাজগে এ�জর িৃঢ় ইজত-
বযাচ� েম্প�্ট আজছ পেজহতু গ্রীজেে নীজতে আজলযাচ্েূজচ অজনবযায্টেযাজব 
বৃজধিে প�ৌেজলে েযাজথ আবধি, ্�ৃত েযািননজত� েমজয় পথ জনে্টেতযা 
্বল হজয় উজঠ উচ্চ পব�যােজত্বে চযাপ পমযা�যাজবলযা �েযাে �যােজণ। অন্য 

�থযায়, পযজহতু পেখযাজন হ্যাে প�ৌেজলে মযাধ্জম নতুন চযা�জে বতজে �েযাে 
প�যাজনযা ্স্তুজত জছল নযা, তযাই "গতযানুগজত� ব্বেযা" িৃটিযান্তজর িনেযাধযাে-
পণে জবত�্টজ� ্েযাজবত �জেজছ, উিযাহেণস্রূপ, "উচ্চতে বৃজধি" আজেযা 
�যাি।

    চতুথ্ট চ্যাজলজঞ্জে ্ধযান হল মূলধন ্জলযাজেত অথ্টনীজত, ম্যাে েময় 
জগ্রজ�ে মজতযা জবজনজয়যাগজ� আ�ষ্টণ �েজত উজলেখজযযাগ্েযাজব এে পজে-
পবেগত মযানিডি  �জমজয় পিয়। �যাটি-রি্যা� জবজনজয়যাজগে উপে নতুন 
আইন ্ণয়ন উপজেে ্বণতযাে ববধতযা যযাচযাই �জেজছ। এমন অজন� 
জবজনজয়যাজগে উিযাহেণ েজয়জছ যযা েং�জরে আজগ েযামযাজি� ্জতজেযাধ 
গজ়ে তুজলজছল, জ�ন্তু আি�যাল েযামযাজি�েযাজব ববধ বজল জবজবচনযা �েযা 
হয়। এে মজধ্ উত্তে গ্রীজেে চ্যালজ�জডজ�জত নতুন পেযানযাে খজন েহ 
নতুন উজত্তযালন ্�ল্প অন্তেু্টক্ত েজয়জছ, অথবযা আইওজনয়যান ও পক্রতযান 
েমুজদ্ে পতল ও ্যা�ৃজত� গ্যােেযাডিযাে পথজ� উজত্তযালজনে িন্য জগ্র� 
েে�যাে পতল প�যাম্পযাজনগুজলে েযাজথ স্যাষিজেত অনুেন্যাজনে চুজক্ত অন্তেু্টক্ত 
েজয়জছ। বৃজধিে িন্য এই ব্যাকুলতযাে আজে�জর উিযাহেণ হজছে পহজলজন-
প�যাে ্যাক্তন এজথন্স জবমযানব্জেে ত্যাগ, যযা বত্টমযান েে�যাে জবজিেী 
ও পিেীয় জবজনজয়যাগ�যােীজিে চযাজপে অধীজন এ�জর জবেযাল আবযােন 
পজে�ল্পনযাে মযাধ্জম এ�জর মহযানগেী পযাজ�্ট রূপযান্তে �েজত 
্জতশ্রুজতবধি।

    অথ্টননজত� ্ �ৃজত আনুযযায়ী "পনজতবযাচ� বৃজধিে জবষয়েূজচ” পযধেজনে 
্জতজযযাজগতযাে মুজখযামুজখ হজত হজব তযা অথ্টনীজতবযাজি গ্রহণজযযাগ্তযা েযা-
পখনযা।তজব "্বৃজধি অথ্টনীজতজত" তযাজিে গুরুজত্বে �যােজণ এে জবজেষ 
বযাধযাগুজল পবযাঝযাে ্জয়যািন হয়। তযােযা ব্যাজতজেজ� পযমন "অথ্টনীজতে 
জি�গুজল" েম্পূন্টেযাজব বযাস্তবতযাজ� উজপষিযা �জে এবং পনজতবযাচ� বৃজধিে 
প�ৌেলগুজলে েম্যাবনযা �মযায়।

    এ�ই েমজয়, এই েং�জরে েময় গ্রীজে পজে�জল্পত উৎপযািজনে 
জব�ল্প পধিজত জনজয় ত�্ট �েযা বযা পেযাজগে ধেণ জছজলযা জ�নযা তযা জনজয় 
্শ্ন �েযা যুজক্তযুক্ত নয়। জবপেীতেযাজব, েময়েীমযা, েহুজে বযাগযান, 
�ৃজষিযাত পজণ্ে পষিজরি "পনযা-জমডলম্যান" পনরওয়যা�্ট এবং এমনজ� স্-
ব্বস্থযাপনযায় ব্বেযাে উজি্যাগেহ এই ধেজনে পবেজ�ছু উজি্যাগ, যজিও 
স্থযানীয় পয্টযাজয়, উজিত হয়। তবুও, এই উজি্যাগগুজল ্যায়েই অেপেূন্ট 
জছল এবং জবজেষত িীে্ট ম্যাে চযাজপ এজর এ�জর �যায্ট�ে জব�ল্প বতজে 
�েজত পযাজেজন। তবুও তযােযা েযামযাজি� ্ জতষ্যাজনে আিে্ট জবজেযাধী বীি-
গুজলজ� জেজে েযাজখ, মতযািে্টগতেযাজব ্েযাবেযালী েযামযাজি� চযাজহিযাে 
ধযােনযাগুজলযাজ� ্েজবধি �জে এবং তযাজিে পজেজবেগত েংেষিণ ও অথ্ট-
বনজত� গণতজন্ত্রে জিজ� পুনজব্টন্যযাে �জে। তযােযা অথ্টনীজতবযাজিে 
মুজখযামুজখ হয় এবং উৎপযািন ও পেযাজগে ধেজণে প�জন্দ্র েযামযাজি� 
চযাজহিযা েযাজখ।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
গ্রযাজবজয়ল েযাজ�লযা জেজডম <Gabriel.sakellaridis@gmail.com>

mailto:Gabriel.sakellaridis%40gmail.com?subject=
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উন্নয়ন ধযােণযাে পে? 

> জচজলজঃ 

িি্ট পেযািযাে হযােজন্ডযাে, প�যাজপনজহজগন ইউজনেযাজে্টজর, জচজল  

জচ
জলে অজপষিযা�ৃত েংজষিতি ইজতবৃজত্ত, এজর জবজেন্ন অথ্টননজত�, 
েযামযাজি�, েযাংস্কৃজত� ও েযািননজত� েযােনব্বস্থযাে অজেজ্-
তযা লযাে �জেজছ। �জয়�িন েে�যাে েংস্কযাে বযা জবপ্লজবে ্-
জতশ্রুজত জিজয়জছজলযা, জ�ন্তু এে �লশ্রুজতজত আজেযা গেীে বি-

পন্দ্বে েৃজটি হয়। প�নজরে িনজ্য় েে�যাে- এ�জর প�ন্দ্রীয় বযাম পিযার  
১৯৩৮ েযাজল িযাজয়ত্ব গ্রহণ �জে জ�ন্তু তযা িীে্টস্থযায়ী জছল নযা। ১৯৬৪ 
েযাজল এডুয়যাজড্টযা পফ্ই ম্রযালেযা জক্রজচিয়যান পডজমযাজক্রজর� পযাজর্টে ্যাথ্টী 
জহেযাজব েযাষ্ট্রপজত জনব্টযাচজন িয় লযাে �জেন। েমযািতন্ত্র ও পুঁজিবযাজিে 
জব�ল্প জহজেজব তযাঁে পজেচযাজলত এ�জর প্যাগ্রযাম "তৃতীয় উপযায়" �যাঠযা-
পমযাগত েংস্কযাে এবং েমযাজিে এ�জর েজক্তেযালী েযািননজত�ী�েণ বিযােযা 
জচজনিত �েযা হজয়জছল। েবজচজয় গুরুত্বপূণ্ট লষি্ জছল �ৃজষ েংস্কযাে। 
 
    ১৯৭০ পথজ� ১৯৭৩ েযাল পয্টন্ত েযালেযািে অ্যাজল্ড ষিমতযায় 
জছজলন, জযজন ইউজনডযাড পপুলযাজেে জবপুল িনজ্য় েে�যাে, েমযািতযা-
জন্ত্র�, �জমউজনটি এবং অন্যযান্য পছযার বযামপন্ী িলগুজলে এ�জর পিযাজরে 
পনতৃত্ব পিন। জতজন ্ধযান অথ্টননজত� পেক্টেগুজলযাে (ব্যাংজ�ং, �ৃজষ, খজন 
পথজ� তযামযা উজত্তযালন এবং ্ধযান জেল্প্জতষ্যান) িযাতীয়�েণ �জেন। 
রেজম� েম্প্রিযায় এবং েমযাজিে অন্যযান্য িজেদ্ ত্রুজরপূণ্ট েযামযাজি� স্তজেে 

িন্য অজধ� েমতযা ও ন্যযায়জবচযাে অি্টজনে লজষি্ জচজলে েযাষ্ট্রীয় �যাঠযাজমযাে 
মযাধ্জম "লং মযাচ্ট" এে �লযা�ল জছল অ্যাজলডিযাে েে�যাে। উপেন্তু অগ্র-
গজতে এ�জর িৃটিযান্ত জহেযাজব তযাে েংস্কযােগুজল জছল ষযাজরে িেজ�ে স্যাধী-
নতযাবযািী েযািননজত� ধযােণযাে অংে।দুে্টযাগ্বেত, ১৯৭৩ েযাজল গণতযা-
জন্ত্র� েমযািতজন্ত্রে এই পেীষিযাজর েযামজে� অেু্ত্যাজনে েযাজথ 
নযার�ীয়েযাজব জবলীন হজয় যযায়।

   তযােপে নব্-উিযােপন্ী অথ্টনীজতজবিজিে েযাজথ এ�জরি েযামজে� এ�-
নযায়�তন্ত্র ব্জক্তগতী�েজণে এ�জর পমৌজল� নীজত বযাস্তবযায়ন �জেজছল। 
শুধুমযারি অথ্টননজত� �যাঠযাজমযাে পজেবত্টন �েযা নয় বেং জচজলে েমযািজ� 
রূপযান্তে �েযা এবং এ�জর নতুন েযামযাজি� ও েযাংস্কৃজত� �যাঠযাজমযা গ়েযা 
জছল তযাজিে উজদেশ্য: এ�জর জনেজপষি ও বযািযাে -জেজত্ত� েমযাি, এ�জর 
অেযািননজত� ও স্তন্ত্র েমযাি- ্ধযানত পেযাক্তযা জেজত্ত�, যযাজত ব্জক্তগত 
অগ্রগজত এবং স্জখে িন্য "ন্যযায্" মযাধ্ম জহেযাজব বৃজধি এবং ্জতজযযা-
জগতযা ্জতজষ্ত হজয়জছল। অথ্টনীজত এবং এে েযামযাজি� �যায্ট�লযাপ 
পথজ� েযাষ্ট্রজর ক্রমে েজে জগজয়জছল। ১৯৯০ এে িেজ�ে গণতযাজন্ত্র�ী�-
েণ ্জক্রয়যাে েময়ও এই আিে্টজর অব্যাহত জছল।

>>

আেও পজেবত্টন �েজত, আেও বযাস্তব েমযাধযান ্জয়যািন হয়। রযাইমে আপ জল্ি / 
জ্�যাে। জ�ছু অজধ�যাে েংেজষিত।

নব্উিযােনীজতবযাি পথজ� 
পেবত্টী-উন্নত েমযাজি? 
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    পবেে�যােী�েণ ও ব্জক্তগতী�েজণে এই নীজতজর অবধযাজেতেযাজব 
জচজলে িনেংখ্যাে জেংহেযাজগে মজধ্ েজবষ্যজতে িন্য অথ্ট ও েয়জ� 
হ্যাে �জে। �লস্রূপ, ২০০৬ েযাজলে ্জতবযাি- উন্নত েব্টিনীন জেষিযাে 
িযাজবজত "পপগিুইন্স" নযাজমে এ�জর ছযারি আজ্যালজনে মত ্জতবযাি ও 
নযাগজে� আজ্যালনগুজলযা অজস্তত্ব লযাে �জে। এ�জর জবেযাল ছযারি আজ্যা-
লন এই পথ অনুেেণ �জে ২০১১ েযাজল জবনযামূজল্ জববিজবি্যালয়জয়ে 
জেষিযা িযাজব �জে।উেয় আজ্যালনই পেবত্টী েে�যাজেে �যায্টক্রজম 
তযাজিে জনিে্টন পেজখ জগজয়জছল।পজেবত্টন এই ্জক্রয়যাগুজলযা দুরূহ এবং 
লেথ, জ�ন্তু পজেজেজষ তযাজিে ইজতবযাচ� েযািননজত� এবং েযামযাজি� 
্েযাব জছল।

    ২১ েতজ�ে শুরুজত, বত্টমযাজনে েযামযাজি�-পজেজবেগত, িলবযায়ু 
েংক্রযান্ত এবং ্যাজতষ্যাজন� েং�রগুজল ব্যাখ্যায় েজচটি েযাম্প্রজত� অগ্রগ-
জতে মজডলগুজল জনজচিতেযাজবই জনজঃজেযাজষত হজয় পজ়েজছ বজল মজন 
হজছে। জ�ন্তু এখনও জেল্প েমযািগুজলজত এ�জর যযাজন্ত্র� পযৌজক্ত�তযা 
�তৃ্টত্ব জবস্তযাে �জে, যযা মযানব জক্রয়যা�লযাপজ� ্�ৃজত পথজ� পৃথ� �জে 
জবজবিে উত্তজে েজ্হযাতীতেযাজব উব্টে এবং জবজবিে িজষিণ অঞ্চজল জন-
জষ্ক্রয়- যযাে �জল বযাস্তুতন্ত্র, িলবযায়ু এবং েযামযাজি� িীবজনে ব্যাপ� পজে-
বত্টন েজর। এবং অগ্রগজত ও ্বৃজধিে নবজনযুক্ত নব্-উিযােপন্ী মতযাি-
ে্টগুজল যযা ্েযাজেত হজয়জছল আধুজন�ী�েজণে আ�যাঙ্কযা এবং জববিযায়জনে 
নতুন ্জতছেজব বিযােযা, তযা এখন পৃজথবীে বযাস্তুেংস্থযানেংক্রযান্ত েীমযা এবং 
েযামযাজি�েযাজব গ্রহণজযযাগ্ েীমযা অজতক্রম �েজছ। এই উন্নয়ন জচজলে 
েীমযাজন্তই পথজম পনয়। আি আমেযা পজেজবেগত এবং েযামযাজি�েযাজব 
িযায়বধি এবং পর�েই েযামযাজি� েীজত পথজ� অজন� িূজে।

    জচজলে অেু্ত্যান বিযােযা ্বলেযাজব ্বজত্টত হওয়যা পজেবত্টনগুজল আি 
অজন� পিজে ধীজে ধীজে জ�ন্তু জববিযায়জনে েযাজথ যুক্ত জস্থজতেীল বন-উিযাে 
্জক্রয়যাগুজলে পজেবত্টজনে রূজপ পজেপক্বতযা লযাে �েজছ। ১৯৮০ িেজ�ে 
পগযা়েযাে জিজ� জচজলে নব্-উিযােপন্ী �যাঠযাজমযা আমযাজিে পিখযায় পয উৎ-
পযািন বজহেূ্টত�েণ আেও পবজে �যাজিে অনুকূল পজেজবে এবং এ�জর 
নতুন অস্িূে্েযােী গঠজনে জিজ� ধযাজবত �জে। জববিযায়ন ্ জক্রয়যা আিও 
এ�ইেযাজব �যাি �েজছ। আেও বলযা যযায় পয এরযা জববিব্যাপী পজে�-
জল্পত ্চুে চযাকুেীে হ্যাজেে েযাজথ েি্ শুরু হওয়যা নতুন ্যুজক্ত� জবপ্ল-
পবে ্েযাব (৪.০)। পজেজবেগত েং�র এবং িলবযায়ু পজেবত্টন িলবযায়ু 
পজেবত্টজনে �জল পজেজবেগত ষিজত এবং ক্রমবধ্টমযান দুজয্টযাজগে �যােজণ 
�যাি �ীেযাজব ্েযাজবত হজত পযাজে পে েম্পজ�্ট আমযাজিে জচন্তযা �েযাে 
িন্য পিযাে জিজছে। এই েমস্ত �যােণগুজল েযামযাজি� জবজছেন্নতযা এবং নতুন 
ববষজম্ে �লযা�ল। �লস্রূপ, নযাগজে�জিে অেন্তুজটি বযা়েজছ। অজন� 
পিজে িৃশ্যমযান েযামযাজি� অন্তেু্টজক্তে এই অেযাব বত্টমযাজন ্জতজষ্ত গণ-
তন্ত্র এবং ব্জক্তগত ও নযাগজে� অজধ�যােজ� হুমজ�ে েমেুখীন �জে এবং 
পেষপয্টন্ত েমযাজিে জবনযাজে অবিযান েযাখজত পযাজে। জ�ন্তু শুধুমযারি িজরল 
েমস্যাে েমযাধযান নয় বেং েজবষ্যজতে িন্য আেও নযাগজে�-বযান্ব েং-
স্কযাজেে িযাজব িযাজনজয় জচজল এবং ল্যাজরন আজমজে�যােহ জবজবিে জবজেন্ন 
অংজে েযামযাজি� ও পজেজবে আজ্যালন ্জতজষ্ত হজছে। 

    নব্-উিযােতযা এবং বত্টমযান ্ বৃজধি মজডজলে েং�র জ� নতুন পেবত্টী-
উন্নজতে  মজডলগুজলে উত্যান েরযাজব? জবজেন্ন পিজে পয্টজবজষিত ডযানপন্ী 
্জতজনজধ ্বণতযাে জচন্তযাধযােযা অন্যজিজ� ইজগিত �জে  বজল ধযােণযা �েযা 
মজন হয়। তযােযা ইজতমজধ্ই শুরু হওয়যা েযামযাজি�-পজেজবেগত এবং 
অেম্প্রিযাজয়� রূপযান্তে ্জক্রয়যাগুজলজত এ�জর ্জতবযািী েজক্ত গজ়ে 

পতযাজল। জ�ন্তু এরযা জঠ� হজত পযাজে পয বত্টমযান েযামযাজি� েং�জরে 
পযােযাপযাজে ডযানপন্ী িনজ্য় নীজতে জবজেযাজধতযাে ্জতজক্রয়যা জহেযাজব 
উদ্ূত বত্টমযান েযামযাজি� ও পজেজবে আজ্যালন েজক্তেযালী হজয় উঠজব 
এবং েংহত হজব। উিযাহেণস্রূপ, জচজলে পেষ েযাষ্ট্রপজত ও েংেিীয় জন-
ব্টযাচজন পফ্জ্র এম্পজলও নযাজম এ�জর নতুন বযামপন্ী পিযার অংে 
জনজয়জছল। দুই বছজেেও �ম েমজয়ে মজধ্ এজর পেযাজরে ২০% জলজপব-
ধি �জে এবং এখন েংেজি ্জতজনজধত্ব �েজছ। গতযানুগজত� বযাজমে 
জবপেীজত, এই িলজর েযািনীজত, েমযাি এবং ্�ৃজতে নতুন ধযােণযাে 
উদ্ব �জে।

    তজব, অন্যযান্য আ�ষ্টণীয় েরনযাগুজলও বত্টমযাজন উত্যাজপত হজছে: জচজল 
বত্টমযাজন নতুন জব�ল্প ব্বেযা জব�যাজেে অন্যতম ্ধযান পিে, তথযা�-
জথত "এজম্প্রেযাে জব" ("জব �জপ্টযাজেেন" বযা "পবজনজ�র �জপ্টযাজেেন"), যযা 
উচ্চ  েযামযাজি� এবং পজেজবেগত েজচতনতযােহ এ�জর তরুণ উজি্যাগী 
্িজন্ে বিযােযা চযালু হজয়জছ। তযাজিে বযািযাজেে পেয়যাে ্জতজনয়ত বৃজধি 
পযাজছে। এখন পয্টন্ত, ল্যাজরন আজমজে�যা িুজ়ে, গৃহীত আন্তি্টযাজত� ্েং-
েযাপরি মজডলগুজল �্যাক্টে পযমন পজেজবেগত ও েযামযাজি� স্থযাজয়ত্ব, নতু-
নজত্বে েম্যাব্তযা এবং এ�জর প�যাম্পযাজনে �যাজিে গুণমযান জহেযাজব 
জবজবজচত হয়। এই নব্ গজতেীলতযা নতুন �ম্টচচ্টযা এবং িীবনধযােযাে 
উত্যান �জে।

    ২০১৭ েযাজলে পেষ নযাগযাি, ল্যাজরন আজমজে�যা িুজ়ে ৪৫০ জর ্ত্-
জয়ত "এজম্প্রেযাে জব" জছল যযাে মজধ্ ১৩০ জছল জচজলজত। তযােযা েযামযা-
জি�-পজেজবেগত বনজত�তযাে জেজত্তজত বতজে এ�জর নতুন প্যাবযাল মুে-
পম্র জব এবং ব্বেযাজয়� মজডলগুজলে জেজটিমযা জব এে অংে। 
িনেযাধযােজণে �ল্যাণ, জবি্মযান বযাস্তুতজন্ত্রে েযাজথ মযাজনজয় চলযাে এ�জর 
পর�েই উপযায়, পুনব্ট্বহযাজেে অগিী�যাে এবং বিব-অথ্টনীজতে পযােযাপযাজে 
েহজযযাজগতযাে নতুন রূপ জহেযাজব তযাজিে �যায্ট�যাজেতযাে মূল্যায়ন �েযা 
পযজত পযাজে। এইেযাজব িযাতীয় জেজটিমযাে জব  গজঠত হয় এবং তথযা�জথত 
এ�যাজডমীয়যা জব  ববজ্যাজন� গজবষণযাে মযাধ্জম তযাজিে েমথ্টন �জে। 
জচজল বত্টমযাজন অথ্টনীজত, উন্নয়ন এবং পয্টরজনে উৎপযািন উন্নয়ন �জপ্টযা-
পেেন (জেওআেএ�ও) মন্ত্রণযালয় এবং অন্যযান্যজিে �ম্টেূজচে মযাধ্জম 
িনগজণে ্জেষিণ ও িষি �ম্টেংস্থযান বতজেে লজষি্ এই উন্নয়জনে ্চযাে 
�েজছ।

    ২০১৮ েযাজলে পেষ জিজ�, িজষিণ জচজলে পুজয়জত্টযা ম্র, পুজয়জত্টযা 
েযােযাে এবং ফ্ুজরলযাজে মুেজম্র জব'ে ্থম জববি েেযায় ৩০ জর পিজেে 
১০০০ িজনেও পবজে অংেগ্রহণ �জেজছল। এই ধেজনে উজি্যাগগুজল 
গত �জয়� িেজ�ে েযাংস্কৃজত� ও েযািননজত� পজেবত্টজনে �ল। 
আিজ�ে তরুণ ্িন্ স্যাতন্ত্র্, স্যাধীনতযা, তৃণমূল গণতন্ত্র, েৃিনেীলতযা 
ও উজি্যাগ, রেধিযা, েহনেীলতযা, েংহজত এবং পজেজবেগত েজচতনতযাে 
মজতযা ে�ল মূল্জবযাজধে �িে �জে। 

     আেযা �েযা যযাজছে পয জচজলজত লজষিত এই নতুন, পর�েই িৃজটিেজগি-
গুজল েযািননজত� িৃজটিেজগি অি্টজন অব্যাহত থযা�জব এবং েজবষ্যজত 
েে�যাজে �ম্টেূচী ও েযািননজত� পনতযাজিে মযাজঝ এই জবষয়জর ্জত�-
জলত হজব।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ  
িি্ট পেযািযাে হযােজন্ডযাে <jrojas@udec.cl>
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তযাজ্বি� িৃজটিেজগি 

> পজেজবেজেজত্ত� নযােীবযািী 
    েমযািজবজ্যান 

আজেজয়ল েযাজলহ, জেডজন জববিজবি্যালয়, অজ্রেজলয়যা, আইএেএ-এে ্জতজবে ও েমযাি (আেজে ২৪) এবং েযামযাজি� আজ্যালন, 
েজমেজলত �ম্টেূজচ, ও েমযাি পজেবত্টন (আে জে ৪৮) জবষয়� গজবষণযা পষ্টজিে েিস্

পজেজবেজেজত্ত� নযােীবযািী (ইজ�যাজ�নজনটি) জবজলেষ�েযা বিন-
জ্ন িীবজনে েযাত ্জতেযাজতে (্যাজর্জেে) মধ্ পথজ� পবজ়ে 
উজঠজছ, তযাই তযােযা ্ যায়েই ্ জতজষ্ত এবং উপে পথজ� আজিটি 
েযািননজত� মতযািে্টগুজল বিযােযা ্েযাজবত েযামযাজি� আজ্যাল-

পনে িন্য গৃহীত েূরিগুজলজ�  েমযাজলযাচনযা �জে। উিযাহেণস্রূপ, ১৯৮০  
এবং ১৯৯০ এে িেজ�, ইজ�যাজ�নজনটিেযা "গেীে পজেজবে" িে্টজনে 
পষিজরি জলগি-জলগি েজচতনতযাে অেযাজবে েমযাজলযাচনযা �জেজছজলন। ইজ�যা-
জ�জনজনটিেযা পজেজবেগত লষি্গুজল শুধু ্ত্যাখ্যান �জেজছজলননযা; বেং, 
তযােযা যুজক্ত জিজয়জছজলন  পয, গ্রহব্যাপীে ে্রজর মূলত পুঁজিবযািী জপতৃেযা-
েন ্জতষ্যান ও মূল্জবযাধগুজলে দ্রুততম জববিযায়ন পধিজত পথজ�  উদ্ূত 
হজয়জছল। এই �যােজণ, ে্র েমযাধযান �েযাে লজষি্ অবশ্যই জেজটিমজ� 
েমথ্টন�যােী "পুরুষবযািী অজধ�যাজেে েংস্কৃজত" পজেবত্টন �েজত হজব। 
আজমজে�যাে িযান্টযাল এনেযায়েনজম্রযাল এজথজর্ এ� িে� ধজে "ইজ�যা-
প�জমজনিম / গেীে পজেজবেজবজ্যান জবত�্ট" নযাজম পজেজচত এই জবত�্টজর। 
এ�ই পচতনযা উত্যাপন, পয্টযাজলযাচনযাে মযাধ্জম, পজেজবেগত নযােীবযািী 
ত্বিজবিেযা মযা�্টেবযািীজিে েজগি জবতজ�্ট িজ়েজয় পজ়েন। গত িেজ�, 
পুঁজিবযাি ্�ৃজত েমযািতন্ত্র, এবং িযান্টযাল অব ওয়যার্্ট জেজটিম জেেযাচ্ট এবং 
অন্যযান্য িযায়গযায় জনবন্গুজল েমযাজলযাচনযামূল� েমযািজবজ্যান জহেযাজব 

পজেজবে জেজত্ত� নযােীবযাি জবষজয়  িনেযাধযােজণে জ্্যাজনে পজেজধ জবস্তৃত 
�জেজছ। আমযাে অবস্থযান েমেযামজয়� জববি এ�জর ক্রযাজন্ত লজগ্ন উপনীত 
হজয়জছ, এমত পজেজস্থজত আজম এ�জর নতুন পরেণী জবজলেষজণে েমযািজব-
জ্যাজনে ্জয়যািন আজছ বজল মজন �জে। তযাই জনজচে আজলযাচনযাজত ঐজত-
হযাজে� যযারিযাপজথে এ�জর েংজষিতি রূপজেখযা পিয়যাে পচটিযা �জেজছ যযাজ� 
আজম  "মূত্ট বস্তুবযাি" বজল আখ্যাজয়ত �জেজছ।  

> মূত্ট  বস্তুবযাি 

    ্িনন রেম ্জতজর েমযাজিে জেজত্ত। এই ধেজনে রেজমে অজেজ্তযাে 
পষিজরি, মযাজয়েযা তযাজিে যজত্নে পিহগুজলজত বিজব� চক্রগুজল বিযায় েযাখজত 
জেখজত পযাজে। এ�ইেযাজব, �ৃষ� ও পগযাষ্ী িজম চক্র এবং পুনরুতপযািন 
�জেন। এই অনবতজন� রেজম�েযা জববিব্যাপী অথ্টনীজতজত অিৃশ্য, েমযাি-
জবজ্যাজন যথযাযথেযাজব স্ী�ৃত নন  এবং মযা�্টেবযাজি তযাজ্বি� আজলযাচনযাজত 
অনুপজস্থত। জ�ন্তু যুজক্ত উপজস্থত �েযা পযজত পযাজে পয এখন েময় এজেজছ, 
এই জতনজর রেম পগযাষ্ী-  মযা, �ৃষ�, এবং েংগ্রহ�যােীজিে - এ�জরিত েযাজব 
তযাঁজিে িীবনযযারিযাে িষিতযাগুজলে �যােজণ এবং েযােযা পৃজথবীজত িীবন 
চলমযান েযাখযাে �যােজণ এ�জর পরেণী জহেযাজব জবজবচনযা �েযা পযজত পযাজে।

    পজেজবেগত নযােীবযাি বযা ইজ�যাজ�জমজনিম  েব্দজর এমন এ�জর 
েযািনীজত বণ্টনযা �েযাে িন্য ব্যাপ�েযাজব ব্বহৃত হয় যযা পজেজবেবযাি  ও 
নযােীবযািজ� এ�ই  েংগ্রযাম জহেযাজব গণ্ �জে। যখন েহুজে এলযা�যায় 
এবং গ্রযামযাঞ্চজলে িীবনযযারিযাে অবস্থযা ঝুঁজ�পূণ্ট হয়, তখন এজর আজবেূ্টত 
হয়। নযােী বযা পুরুষ িীবন জনজচিত�েজণে রেমগুজলজত িজ়েত হজত পযাজে, 
জ�ন্তু পযজহতু জববিব্যাপী নযােীজিে অবস্থযান খযাি্ উতপযাি� এবং পেবযািযান 
�যাজে জহেযাজব েযামযাজি�েযাজব জনধ্টযাজেত হয়। তযাই েযাধযােণত নযােী েম্প্রিযা-
য় পজেজবেগত জবষজয় অ আজ্যালজন অগ্রণী েূজম�যা গ্রহণ �জে। অঞ্চল, 
পরেণী, বযা িযাজতজেি  জনজব্টজেজষ এই ধেজণে হস্তজষিপ েব্টিনীন, বলজত 
হয়। ১৯৭০-এে িেজ� ্জতজর মহযাজিজে, জবিতীয় জববিযুধিত্বে  পুঁজিবযািী 
পেযাক্তযাবযাি এবং উন্নয়ন মজডলগুজলে  ষিজতে ্জতজক্রয়যা িযানযাজনযা মজহলযা-
গুজল "ইজ�যাজ�জমজনিম" জনজয়  �যাি শুরু �জেন। জবষযাক্ত িূষণ�যােী, জব-
বনয়ন, পযােমযাণজব� েজক্ত বযা জেল্পযায়ত �ৃজষে  জবজেযাজধতযা, তযাজিে েযাি-
নীজতে মুখ্ জবষয়। তযাঁজিে েযািনীজত যুগপৎ "স্থযানীয়" এবং "জববিব্যাপী"। 
মযাজেয়যা জমজিে মত অজন� িযাম্টযান পজেজবেজবজিে তযাজ্বি� অবস্থযান পেটিত 
পেযািযা লযাজর্মবযাজগ্টে েমযািতযাজন্ত্র� অবিযানগুজলে জেজত্তজত ্জথত।  

    ১৯৮০-এে িেজ�ও "নতুন েযামযাজি� আজ্যালজনে" দ্রুত বৃজধি েজরজছ 

>>

এ� নতুন পরেনী জেজত্ত� জবজলেষণ
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তযাজ্বি� িৃজটিেজগি 

পেমযাণু জবজেযাধী, �যাজলযা পগযাজরিে  েজক্ত, নযােী মুজক্ত, আজিবযােী েূজম 
অজধ�যাে -  এেব ব্পযাজে  মযা�্টেবযািীেযা স্েযাবিযাত েযাজব েংেয়বযািী 
জছল। �ট্টে পজেজবেবযািীেযা জগ্রন পযাজর্ট  এবং পর�জনযাজক্রজর� পপেযািযাে 
বিযােযা পজেচযাজলত েযািননজত� িজল অন্তেু্টক্ত হয়। উিযােতযাবযািী ব্জক্তজ�-
জন্দ্র� েযািননজত� মতযািে্ট  নযােীবযািজ� জেন্ন খযাজত ্েযাজবত �জেজছল, 
এবং েমযান অজধ�যাজেে িন্য েযাজষ্ট্রে েযাজথ এ��-ইস্্ আজলযাচনযায় 
পজেণত হজয়জছল। ইজ�যাজ�জমজনিজমে পেবত্টী পয্টযায়জর ১৯৯২  েযাজলে 
িযাজতেংে আথ্ট েযাজমজরে পজে, যখন  ্�ৃজতে স্েষিযাে নযাজম প্যাবযাল 
উত্তে এে নব- উপজনজবেবযাজি  নীজতগুজলজ� েজক্তেযালী �জেজছল। এখন 
জববিব্যাপী এ� মযাটিযাে প্ল্যাজনে অধীজন জবজেন্ন আঞ্চজল� চুজক্তগুজল 
আজিবযােী েূজম �জপ্টযাজের খজন েংগ্রজহে এবং আজিবযােীে  ঔষজধ উজদ্-
পিে �জপ্টযাজের পপজরজ্রংজয়ে পথ খুজল জিজয়জছ। বনিনযা জেবযা  ও অন্যযা-
ন্যজিে মজতযা ইজ�যা�যাইজনটিেযা জেও আথ্ট েযাজমজর উপজস্থত জছজলন এবং 
তযােযা েযাধ্মত এই পিজষিপগুজলে জবজেযাজধতযা �জে  জছজলন। পপরুে েমযা-
িজবজ্যানী আনযা ইেলযাে মজত, িলবযায়ু পজেবত্টন েম্পজ�্টত িযাজতেংজেে 
পফ্মওয়যা�্ট �নজেনেন েজক্তহীনজিে �যাছ পথজ� অজতজেক্ত ছযা়ে আিযায় 
�জে। জেয়যাজরজলে যুজধিে মযাধ্জম জবংে েতযাব্দীে যবজন�যা পরজনজছল, 
পযখযাজন এ�জর আন্তি্টযাজত� তৃণমূল জবজদ্যাহ জববি বযাজণি্ েংস্থযাে মুজখযামুজখ 
হজয়জছল। জববিযায়জনে জব�জল্পে িন্য েযাধযােণ মযানুজষে এই আজ্যালনজ� 
জনজয় এ� বৃহত্তে ও ব্যাপ� আজ্যালন ২০০১  েযাজল ্ থম জববি েযামযাজি� 
প�যােযাম জহেযাজব আত্ম্�যাে �জে। 

> জববিযায়নজঃ জব- উজনিজবেবযাি

    নব্ উিযােজনজতজ�জন্দ্র� মুক্ত বযাজণি্ েম্প্রেযােজণে �জল জবজবিে মহযা-
নগেী বযা ধনী েযাষ্ট্র পথজ�  রেজম� পরেণীজিে �যাজিে এ�রযা ব়ে  অংে  
অ�জেযাে বযা  প্যাবযাল েযাউজথ �ম মিুজে েতিযাজন ্জক্রয়যা�েণ অঞ্চলগুজল-
পত পযাজঠজয় পিয়।এে �জল, ধনী েযাজষ্ট্রে রেজম�েযা হতযাে হয়। জ�ন্তু প্যাবযাল 
েযাউজথ অজনজ�ে �যাজছ এরযা  এ�জর ইজতবযাচ� �ম্টেূচী জছল তযাে  এ�জর 
জছল ঔপজনজবজে�তযা জবজেযাধী েূজম�যা। রেযাজিজল, এ�জর গজতেীল েূজমহীন 
�ৃষ� (ল্যা্ডজলে জপপলে) আজ্যালন ্জতজবে-বযান্ব গ্রযাম এবং খযাি্ 
েযাব্টজেৌমত্ব েম্পজ�্ট �থযা বলযা শুরু �জেজছল। ইকুজয়ডজেে এজর্ওন 
ইজ�যালজিগযা নযাম� এ�জর মজহলযা েংগঠন ৫০০  বছে িীে্ট ধজে  ্যা�ৃ-
জত� েম্পিগুজলে ঔপজনজবজে� চুজেে বণ্টনযা পিওয়যাে িন্য "পজেজবেগত 
ঋণ" ধযােণযা আজবষ্যাে �জেজছজলন; জববিব্যাংজ�ে জব�যাে ঋজণে আধুজন� 
লুণ্ঠন; এবং অথ্টননজত� পেযাষজণে �জল িীজব�যাে  অব্যাহত অবনজত �থযা 
তুজল ধজে। ২০১০ েযাজলে প�যাচবযাবিযা জপপলে ক্যাইজমর েযাজমজর স্থযাজয়ত্বমুখী 
বযা পর�েই উন্নয়নেহ স্জবচযাজেে ববজেটি্জরও তুজল ধেযা হজয়জছল, যযা 
আজেযাজপত  েমৃজধিে অধীজন িীবন নটি �েযাে উন্নয়জনে জব�ল্প জহেযাজব 
পিেি িীবন যযাপজনে  উপযায়গুজল উপস্থযাপন �জে। অগ্রগজতে  েজগি 
জেল্পযায়জনে পয  েমী�েণ তযাজ� ্শ্নজবধি �েযা হজয়জছল।

     ২০০৮ েযাজলে অথ্টননজত� ম্যাে পজে জববিব্যাপী েজচতন যুব�েযা 
অ�পযাই আজ্যালন শুরু �জে, ওয়যাল জ্রের টি� এর্জচজঞ্জে �যাজছ জেজবে 
স্থযাপন �জে পুঁজিবযািী পরেণীে জবরুজধি ্জতবযািী �ম্টেূজচ স্থযাপন �জে; িযা-
ম্টযাজনজত, তযােযা ফ্যা্�ুর্ট এলযা�যাে ব্যাং� গুজলযাে জবরুজধি অবজেযাধ গজ়ে 
পতযাজল। ইউজেযাপীয় ইউজনয়জনে �জঠযাে ব্য় েজ্যাচন �ম্টেূজচে 
জবজেযাজধতযা �জে েূমধ্েযাগেীয় েযাষ্ট্রগুজলজত  িীবনমুখী  "্িনন মূল্-
পবযাধ" জেজত্ত� আজে�জর েযািনীজতে অবতযােণযা �েযা হয়। পপেন এে 
ইজ্গ্নযাি আজ্যালন জবজেন্ন ধেজনে স্থযানীয় এলযা�যা জেজত্ত� স্-জনে্টে  অথ্ট-
নীজতে ্স্তযাবনযা পিয়। ২০১২ েযাজল জেও + ২০ এ, ব্বেযা গ্রুপ, েযািনী-
জতজবি এবং িযাজতেংে পজেজবে �ম্টেূচী তযাজিে জগ্রন জনউ জডল ্স্তযাবজ� 
ন্যযাজনযা পর� বিব অথ্টনীজতে িন্য িন েংজযযাগ জহজেজব ব্বহযাে  �জেজছ; 
এবং আবযাে পজেজবেজেজত্ত� নযােীবযািীেযা তযাজিেজ�  চ্যাজলঞ্জ �জেজছ। 
পেবত্টীজত, জেষিযাজবিেযা অ-উন্নয়ন বযা অ-্বৃজধি জনজয় আজলযাচনযাে িন্য 
জলপজিগ এবং বুিযাজপজটি িজ়েযা হজয়জছজলন। যজিও পেজেযাজন�যা পবনজহযা-
র্-পথযামজেজনে মজতযা ইজ�যাজ�জমজনটি এবং িীবনধযােজণে িন্য নুন্যতম 
্জয়যািন অথ্টনীজত জচন্তযাজবিজিে পপযাটি-পডজেলপজম্র িৃজটিেজগি তখজনযা 
স্ী�ৃত হয় জন। আি পেযািযা-লযাজর্মগ্ট-জটি�ংং, এ�জর িযাম্টযান ্গজতেীল 
উন্নয়ন েহযায়� ্জতষ্যান, পজেজবেজেজত্ত� নযােীবযাি ও অন্যযান্য েম্প্রিযায় 
জেজত্ত� েযািনীজত পযমন িজষিণ আজমজে�যাে বুজয়ন জেজেে, িজষিণ আজফ্-
�যাে উবু্রু এবং েযােজতে স্েযাি এে এ�জরিত�েণ জনজয় পেীষিযা �েজছ।

   পজেজবেজেজত্ত� নযােীবযাি জনজয় এ�জর ব্যাপ� বইপজরিে তযাজল�যা 
েজয়জছ যযা  অজন�  জববিজবি্যালয়গুজলজত প়েযাজনযা হয়, এবং পুঁজিবযািী 
পুরুষতযাজন্ত্র� েংস্কৃজতে অধীজন জ�েযাজব, ্�ৃজতজ� পণ্িযাত �েযা হয় 
অজন�রযা নযােী রেজমজ�ে পিহ প� পন্যিযাত �েযাে মত। ্�ৃজত মযাতযা জনজয় 
পয ঐজতহ্যগত আজলযাচনযা তযা শুধুমযারি এ�জর রূপ� নয়, তযাে পচজয় অজন� 
পবজে বযাস্তব মুখী হজয় উজঠজছ। পগ্ররযা গযাড্ট উজলেখ �জেজছন পয, এখন জন-
েযাজমষবযাজিে এবং ্যাজণিগজতে ্জত েমজবিনযামূল� বনজত�তযা ইজ�যা-
প�জমজনটি পনরওয়যা�্টগুজলে মজধ্ আজলযাজচত হয় এবং এ েব জনজয়  
জনয়জমত আন্তি্টযাজত� েেযা অনুজষ্ত হয়। আজফ্�যাে নযােীেযা যযাজিে বিন-
জ্ন িীজব�যা তযাজিে গ্রযাজমে �যাজছ খজনে বিযােযা হুমজ�ে েমেুখীন, তযােযা 
িলবযায়ু পজেবত্টজনে উপে এ�জর মহযাজিেীয় পজেজবে েংেষিণ  আজ্যা-
লন পনরওয়যা�্ট স্থযাপন �জেজছ। মযাজ�্টন যুক্তেযাজষ্ট্র অ্যাপল্যাজচয়যান মযাজয়েযা 
�য়লযা জেজল্পে মযাধ্জম  পব্টজতে েীষ্টেযাগ অপেযােজণে জবরুজধি েেযােজে 
পিজষিপ পনয়। পজেজবে েংেষিণ ও স্জনে্টেতযাে িন্য েযােজতে নবিযাজন-
য়যা স্কুল "ব্যাং�" ্থযাগত বীিজ� �যাম্টযাজেউজর�্যাল পপজরজ্রং পথজ� 
বযাঁচযাজনযাে িন্য েংেষিণ �জে। জেচুয়যান, চীজন, মজহলযা �ৃষ�েযা  েতযাব্দী 
পুেজনযা বিব প�ৌেল পুনরুজ্জীজবত �জে মযাজরে উব্টেতযা পুনরুধিযাে �জে 
থযাজ�ন। এবং ল্ডজন, গৃহবধূেযা েতযাব্দীে অপব্বহযাজেে পথমে নিীে 
িলযাধযাে পমেযামত �েযাে িন্য তযাজিে েময় পিন।

> মযানুেজ�জন্দ্র�তযাজঃ পজেজবেজ�জন্দ্র�তযা   

    যখন েযামযাজি��ম্টীেযা  বযা আইএেএ আেজে 48 এে  েমযািজবজ্যানী-
েযা  বলজবন, ্িনন েম্পজ�্টত যুজক্ত �ীেযাজব ্জতজবে, রেজম�, নযােী এবং 
আজিবযােী আজ্যালনজ� এ�জরিত �জে তযা তযাঁেযা পিখজত পযাজছেন  নযা,  
পেখযাজন এ�জর জবধ্ংেী এ�� েমস্যা "পজেচয়জ�জন্দ্র� েযািনীজত" বযা  
"আইজডজ্রজর পজলজরর্" েরজব, পযখযাজন এ�জর পগযাষ্ীে  অজধ�যাজেে 
জবরুজধি অন্য পগযাষ্ীজ� িযাঁ়ে �েযান হয়। এই ধেজনে েীমযাবধি েমযািতযা-
জত্ত� �ল্পনযা পজচিমযা মযানুেজ�জন্দ্র� েনযাতন ববিতবযাজিে এ�জর অজেব্জক্ত 
পযখযাজন "মযানবতযা" বনযাম "্�ৃজতে" জবিত্বরযা এ�জর ্থযাগত "েযাধযােণ জ্যা-
ন"-এ পজেণত হজয়জছ, যযা ্জত্� নতুন ্িজন্ে েযামযাজি�ী�েজণে 
মযাধ্জম জরজ�  থযাজ�।

     দুে্টযাগ্বেত, ববজবি�ী�েজণে চযা�যাগুজল এখনও অ্যাজেটিরজলে "মহযান 
পচন অব জবং" িযাতীয় আজধপত্ মূল� যুজক্ত বিযােযা পজেচযাজলত, পযখযাজন 
্যাচীন পিবতযা, েযািযােযা এবং পুরুষেযা ্�ৃজত, মজহলযা, এবং েযাধযােণ 

জ�েযাজব "পমরযা-জেল্প রেম" পজেজবেগত স্থযাজয়ত্ব েজগি অথ্টননজত� পয্টযাতিতযা অি্টন 
�জেজছ তযাে এ�জর উিযাহেণ। ছজবজঃ আজেজয়ল েযাজলহ। 

>>
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িজনে উপে আজধপজত্ে ষিমতযা েযাজখ।  েতযাব্দী ধজে পুেযাতন অ্যাজেটি-
রজলজয়ন মজন্ত্রে আজলযাজ� ইজতহযাজেে জববত্টনজ� গঠন �েযা হজয়জছ 
পযখযাজন  নযােী ও পেযাজিত ক্রীতিযােগুজল জনছ� বস্তু হজয় উঠজছ। ধম্ট ও 
আইন, অথ্টনীজত ও জবজ্যান এই েব ইউজেযাপজ�জন্দ্র� ্জতষ্যানগুজল 
"পুরুষ অজধ�যাে" ্ িযাজনে িন্য বতজে �েযা হজয়জছ। বত্টমযান�যাজলে  উিযা-
েপন্ী ও েমযািতযাজন্ত্র�জিে িন্যও এই মযানজে�তযা ও জচন্তযাধযােযা জবেযাি-
মযান।  ইজ�যাজ�জমজনটি ও  জবজ্যাজনে ইজতহযােজবি �্যাজেযাজলন মযাজচ্টজ্রে 
মজত, এনলযাইরজমনর জচন্তযা মযানবজিহ এবং ্�ৃজতজ�  পমজেনগুজলে মজতযা 
মজন �জে যযাে অগি গুজলযা ববজ্যাজন� েূরি বিযােযা জনয়জন্ত্রত। এই িীবন জবজছে-
ন্ন েংস্কৃজত পুঁজিবযাজিে �যায্ট�যাজেতযাে িন্য অপজেহযায্ট এবং এে আজলযাজ� 
প�যানও প�যানও  আইএেএ আেজে২৪ পজেজবেগত আধুজন�তযাজবি েমযা-
িজবজ্যাজনেযা জববিযাে �জেন পয ্যুজক্তগত উদ্যাবন পজেজবে েংেষিণ 
�েজত পযােজব। যযাইজহযা�, স্য়ংজক্রয় েজবষ্যত বস্তুবযাি পজেপন্ী ("জডজম-
জরজেয়যালযাইি")  স্থযায়ীত্ব বযা ন্যযায়জবচযাে জনজচিত �েজব নযা। এ�ইেযাজব, 
বৃত্তযা�যাে (েযাকু্টলযাে) অথ্টনীজতে ্জচটিযা বযা নযােীবযািী অথ্টনীজতজবিজিে 
বিযােযা যজত্নে পজেরেজমে রূপযান্তে ইত্যাজি ধনতযাজন্ত্র� যুজক্ত বিযােযা পজেচযাজলত 
হয়।

    পজেজবেগত েং�জরে েমজয় িনগণজ� পজেজবে-প�জন্দ্র� পফ্মওয়যাজ�্টে 
জেতজে জচন্তযা �েজত হজব। যখন এই জবষয়জর  েমযািজবজ্যাজনে জেষিজ�ে 
িন্য  এ�জর চ্যাজলঞ্জ হজয় িযাঁ়েযায়, ্গজতেীল  ছযারিেযা ্যায়েই েযািনন-
জত� পজেজবে বযা এমনজ� মযানব েূজগযাজলে জিজ� যূজ� পজ়ে। আধুজন�-
তযাবযািী পপেযািযােগণ আজিবযােীজিে জ্যানত্বি ও পজেজবে-প�জন্দ্র�তযা 
(ইজ�যা-পেজ্রিিম)  পথজ� অজন� জ�ছু জেখজত পযাজেন এবং নযােীজিে �যাছ 
পথজ� পযাওয়যা বিব যত্নেীল রেজমে অজেজ্তযাে জেজত্তজত জবজলেষণ �েজত 
পযাজেন। "মযানবতযা" বনযাম "্�ৃজত" এে আজলযাচনযা (জডেজ�যাে্ট) বযাম, 
এবং জবজেষ �জে আধুজন�তযা-উত্তে (পপযাটি-ম্টডযান) নযােীবযািীজিে েযাি-
বনজত� �ম্টী  জহেযাজব এই ্যাজন্ত� ্িনন রেম েজক্তজ� গুরুত্ব েহ�যাজে 
গ্রহণ �েজত  বযাধযাগ্রস্থ  �জেজছ।  ইজ�যাজ�জমজনটিেযা জবরুজধি বযাম পজন্জিে  
স্যােযাজব� অজেজযযাগ হল এই পয তযাঁেযা নযােীে েযািননজত� অন্তিৃ্টজটিগুজলজ� 
িন্গত ্ যাতি  "নযােীে আত্মি" বজল মজন �জেন  যযা জ�নযা েম্পূণ্ট অথ্টহীন। 
ইজ�যাজ�জমজনটি উপলজধিগুজলে উৎেগুজল এ��েযাজব বিজব� অগি নয়, 
অথ্টননজত� �যাঠযাজমযা নয়,  েযাংস্কৃজত� মূল্জবযাধ ও নয়, যজিও এই েমস্ত 
জবষয় গুল  মযানব �ম্টজ� ্েযাজবত �জে। পজেবজত্ট, ইজ�যাজ�জমজনটি ি্যা-
নত্বি মজহলযাজিে রেজমে মজধ্ ্জথত; যযা জ�নযা তযাঁজিে বস্তুগত জববি-এে  
জমথজ্রিয়যা বিযােযা িীবনজবযাধ এবং িষিতযা বতজে ও পুনজন্টম্টযাজণে পষিজরি 
এ�জর েূজম�যা েযাজখ। যযােযা জেল্প রুজরনগুজলে বযাইজে স্তজঃস্ূত্টেযাজব জন-
েজপষি �যাি �জে, পযমন পেবযািযান �যােী, �ৃষ�, েংগ্রহ� পগযাষ্ী, তযাজিে 
েংজবিনেীল ধযােণযাে েযাজথ পযযাগযাজযযাগ �জে েমযাি ও ্�ৃজতে এ�জর  
অন্যজরে েযাজথ �ীেযাজব েম্পজ�্টত হয় পে েম্পজ�্ট আজেযা েজঠ�েযাজব অনু-
েণযামূল� মজডলগুজল বতজে �েজত েষিম হয়।

> পুনরুৎপযাি� রেম  

  এই ইজ�যা-পেজ্রি� রেজম� পরেণীে েময়�যাল বযা পফ্ম আন্তজঃ্িজন্য়, 
পেিন্য এ পষিজরি জবজেষ েত�্টতযা অবলবিন �েযা ্জয়যািন। এখযাজন 
মযাপ�যাজঠ  েজনষ্, ্�ৃজতে েযাজথ  ্�ৃজতে, বযা মযানব পিহ-্�ৃজতে, ্�ৃ-
জত-স্থযান স্থযানযান্তে �ম্টীজিে ্জতজক্রয়যা েব্টযাজধ�। এখযাজন জবচযাে জবজবচনযা 
জনে্টে �জে জবজেষজ্ গজবষজ�ে মূল্যায়জনে উপে যযা জ� নযা িন্ পথজ� 
মৃতু্ এবং পেীষিযা জনজেখযাে মযাধ্জম  অজি্টত।  ্িযাজত বযা বয়জেে জবজেন্ন 
চযাজহিযাগুজল স্ষম এবং েমন্বয়যুক্ত। পযখযাজন গযাহ্টস্থ্ ও িীজব�যা অথ্টনীজত-
গুজল েমযান্তেযাল েমস্যা েমযাধযান �েযাে অনুেীলন �জে এবং বহুমুখী -মযা-
পিডি ব্বহযাে �জে জেধিযান্ত গ্রহণ �জে। এরযা  েযাধযােণ ধযােণযাে ব্যাপযাে। 

যখন মযানজে� এবং �যাজয়� িষিতযাে মজধ্ প�যান জবেযািন থযাজ� নযা, তখন   
িযাজয়ত্ব স্ছে হয়; রেমিযাত পণ্ রেজম� পথজ� জবজছেন্ন হয় নযা, যযা পুঁজিবযা-
পিে চজেরি, বেং  অন্যজিে েযাজথ েযাগযা েযাজগ �জে পনওয়যা হয়। এখযাজন 
উৎপযািজনে  বেজখ� যুজক্তে জবপেীজত  এ�জর বৃত্তযা�যাে যুজক্তে  ্িনন 
অথ্টনীজতে েৃজটি হয়। ্�ৃতপজষি, এই েযাজব েযামযাজি� ্জতজবধযান 
এ�জযযাজগ পলযা�ি জবজ্যান এবং েেযােজে েযািননজত� �ম্ট�যাজডিে বজহজঃ্-
�যাে ।

    পজেজবেেমেত নযােীবযাি বিন্দ্বমূল� েযািনীজত, িীজব�যা, িষি �যাি, 
েংহজত, েযাংস্কৃজত� স্যায়ত্তেযােন, পযৌন-জলগি েজচতনতযা, জেষিযা, ষিমতযায়ন 
এবং আধ্যাজত্ম� পুনন্টবী�েণজ� উৎেযাজহত �জে। এ�জর বত্টমযান উিযাহ-
েণ ইকুজয়ডজেে নযাবজনে উন্নয়ন বিযােযা ধ্ংে্যাতি পযাহযা়েগুজলে মযাজিে  
এবং িযািীজিে মজধ্ পযাওয়যা পযজত পযাজে। িূেিজে্টতযা  এবং েৃিনেীলতযাে 
েযাজথ, এই স্-েযাে� নযােীেযা পুেযাতন পযাজনে চলযাচল ও ্বযাহগুজল পুনরু-
ধিযাজেে মযাধ্জম ষিয় জনয়ন্ত্রণ, িল েংগ্রহ, মযাজরে উব্টেতযা এবং খযাি্ েযাব্ট-
পেৌমত্ব অি্টন �জেজছ। এে মযাধ্জম তযােযা জববি িলবযায়ু েং�র জনেেজনে  
িন্য তযাজিে ষিুদ্ েূজম�যা পযালন �জেজছ। আন্তি্টযাজত� �ৃষ� ইউজনয়ন 
জেয়যা �্যাজম্পজেনযাও  পিযাে জিজয় বজলন, "আমযাজিে পছযার আ�যাজেে ্জত-
জবধযান পৃজথবীে িল বযায়ু প� ঠযাডিযা �জে।" 

     ্িননমূল� অথ্টননজত� �ম্ট�যাডি েম্প�্টীয় "ি্যান অি্টজনে উপযায়" 
বতজে �জে, যযা পজচিমযা যন্ত্রগত যুজক্তে  যযাজন্ত্র� েজহংেতযাজ� ্ জতহত �জে। 
যজি চেমপন্ী েযািনীজত যত্ন-রেম বিযােযা পজেচযাজলত নযা হয়, এজর েহজিই 
পজচিমযা আজলযাজ�ত অথ্টনীজতে জিজ� জ�জে যযাজব যযা পৃজথবীজ� এবং তযাে 
িনগণজ� ্বৃজধিমুখী অথ্টনীজতে িন্য েীমযাহীন েম্পি জহেযাজব গণ্ 
�েজব। এ�জিজ� পযমন আধুজন� জেজল্পে বেজখ� যুজক্তে �লশ্রুজতজত  
্�ৃজতে েঞ্চযালনযাে  মজধ্  আেযাত হযানজব, যযাে �জল জবেৃঙ্লযা ও এন-
পরিযাজপ েৃজটি হজব,  অন্যজিজ�, অজধ- জেল্পযায়ন�যােীেযা (পমরযা ইনডআেজরি-
আজলের) িীজবত ্জক্রয়যাগুজলে পযালন�যােী জহেযাজব নীেব জ্যানত্বি  েৃজটি 
�জেন পযখযাজন এ�  জব�ল্প েৃিনেীলতযাে রূপ ্�যাে পযায় ।  এ ধেজনে  
রেমজ�, ধনতযাজন্ত্র� ব্বযাস্থযা আে্ন্তেীণ এবং পেৌজগযাজল� উেয় ্যান্ত পথজ� 
অবযাজধ পেযাগ �জে, ্�ৃতপজষি এরযা পুঁজিবযািী  উৎপযািন পধিজতে পূব্টে-
ত্ট। অথ্টযাৎ রেজম�জরেণীে এই অনন্য বগ্টজর "পুঁজিবযাজিে জেতে" জবি্মযান 
থযাজ� যখন তযাে �যায্ট�লযাপ অজতজেক্ত মূজল্ে েতু্টজ� পিয়; আবযাে  ্ি-
নন ব্বস্থযাজর "পুঁজিবযাজিে বযাজহজে" জবি্মযান, যযা জনজিে িন্য পয্টযাতি। 
আমযাে েব্দ "পমরযা" এ�জর পমৌজল� পফ্ম পবযাঝযায়, যযা েহযায়� 
জক্রয়যা�লযাপজ�  তযাঁজিে জনি িযায়গযায় েযাজখ।

    ্জতজবে-পয্টযাতি অথ্টনীজতগুজল অন্যজিে পিজহে পেযাষণ �জে খেচ 
বজহেূ্টত �জে নযা, তযােযা বি্ট্জ� "িূষণ" জহেযাজবও  বজহষ্যাে �জে নযা । পয 
পুনরুৎপযাি� রেম িষিতযা এ�জর পর�েই ববজবি� েজবষ্যজতে িন্য অপ-
জেহযায্ট এবং অেযাধযােণ েত্ পয এজর ইজতমজধ্ জববিব্যাপী েংখ্যাগজেষ্  
রেজম�েযা অনুেীলন �জেন। এই স্ী�ৃজতজর অজধ-জেল্প পরেজণজ� এ� 
জবেযাল প�ৌেলগত ষিমতযা অপ্টজণে মযাধ্জম আন্তি্টযাজত� েযািননজত� 
অগিজন এ�  ঐজতহযাজে� েূজম�যা পিয়। েনযাতনী  েমযািতযাজন্ত্র� জচন্তযায় 
পেযাষণমূল� "উৎপযািন েম্প�্ট" প� পবজে  গুরুত্ব পিয়যা হজয়জছ। যজিও 
এজর খুবই গুরুত্বপূণ্ট �যােণ, জ�ন্তু  "্িনন েম্পজ�্টত েম্প�্ট" প� অজন�রযা 
পযাে �যারযাজনযা হজয়জছ। তজব এরযা বলযা ্জয়যািন পয,  মযাজর্্টে পলখযাগুজলজত 
জ�ছু জবষয় উজলেখ েজয়জছ যযা "পমরযা-জেল্প রেম" পরেণী, বজল জবজবজচত হজত 
পযােত যজি তযাঁে মযানজব� জচন্তযাধযােযা এ�রু �ম জপতৃতযাজন্ত্র� এবং ইউজেযা-
প�জন্দ্র� হত।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
আজেজয়ল েযাজলহ <ariel.salleh@sydney.edu.au>
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ডযান-পন্ী িনগণতন্ত্রবযাজিে ববজবি� উত্যান 

> রেযাজিল ২০১৮:  
মধ্জবত্ত পরেজণে ডযানপন্ী ্ত্যাবত্টন 
পলনযা লজেনযাে, রেযাজিজলে প�ডযাজেল ইউজনেযাজে্টজর অ� জেও জড পিজনইজেযা এবং গুইলহযাজম্ট পলইজত 
গন�যালেে, জেও জড পিজনজেযা পটির ইউজনেযাজে্টজর, রেযাজিল

ল্যাজরন আজমজে�যায়, ১৯৮০'ে 
িেজ� েযামজে� এ�নযায়�-
তজন্ত্রে ইজত েজর, যযা �জয়� 
িে� ধজে েযামযাজি� পজেব-

ত্টজনে েজক্তজ� চযাজপজয় জিজয়জছ।  জ�ন্তু যখন 
গণতজন্ত্রে রূপযান্তে নযাগজে�জত্বে আনুষ্যাজন� 
বৃত্তজ� েম্প্রেযাজেত �জে, এজর অথ্টননজত� 
েং�র এবং অজেিযাত চুজক্তজ�ও পিজখজয়জছ। 
রেযাজিজল ক্রমযানুযযায়ী ও জনেযাপি  স্থযানযান্তে পমজন 
চজলজছন জবিতীয় পথজ� পেষ েযামজে� েেযাপজত, 
আজন্টজটিযা জিজেল অন্তেেুক্ত �জেজছজলন এই 
অেগিজত। অ্যামজনজটি আইন, এ�জর চুজক্ত যযা 
েযািননজত� ও অথ্টননজত� পনতযা ও েযামজে� 
বযাজহনীে মজধ্ হজয়জছ, জনয্টযাজতত অত্যাচযাজেত-
পিে ও জনজখযাঁিজিে পজেবযােজিে পছজ়ে পিয়। 
আজি্টজ্রনযা, বজলজেয়যা, জচজল, গুয়যাজতমযালযা, 
পপরু, এবং উরুগুজয় এে মত পিজে, অনুরূপ 
চুজক্ত �েযা হয়, জনয্টযাজততজিে �যােযািজডিে 
মযাধ্জম এবং, জ�ছু পষিজরি, েযাজষ্ট্রে েযাজব� ্-
ধযানজিে।  রেযাজিজল িযা রিুথ �জমেন (২০১১-
২০১৪) নীজতমযালযাজত েযাষ্ট্রীয় েজহংেতযা স্মেণ 
�েযাজনযাে পচটিযা �জেজছল, জ�ন্তু তযাঁে স্পযাজেে 
এ�জর জনল্টষি্ পরি েজয় পগজছ। 

     েীমযাবধিতযা েজ্বিও, রেযাজিল এে পুনেযায় 
গণতযাজন্ত্র�ী�েণ বতজে �জে বৃহত্তে েযািননজত� 

অংেগ্রহজণে িন্য পষিরি।  মধ্জবত্ত পরেণী স্েীল 
েমযাি পুনজব্টন্যযাজে পমৌজল� েূজম�যা পযালন 
�জে। জবজেযাধী বণ্টবযািীজিে জবরুজধি, নযােীবযািী 
নীজত।  এগুজলযা ১৯৮৭ েযাজলে েংজবধযান পজে-
ষজিে েময়ও গুরুত্বপূণ্ট জছল এবং এ�নযায়�-
তজন্ত্রে ইজত জনব্টযাচজনে মযাধ্জম জনজচিত �জে।  
১৯৮৯ েযাজল মধ্জবত্ত পরেণীে রেজম�জিে পজষি 
ওয়যা�্টযাে্ট পযাজর্টে (জপজর) মজনযানীত ্ যাথ্টী জছজলন, 
লুই ইগ্নযাজতয়ুে লুলযা িযা জেলেযা, যখন জবিয়ী 
্যাথ্টী, �যান্টযাজ্যা �লে জড পমজলযা, ্জতজনজধত্ব 
�জেন েযামজে� েযােজনে মযাধ্জম উচ্চজবত্তজিে 
স্জযযাগ স্জবধযা। যখন �লযাজেে জবরুজধি দুন্টীজতে 
অজেজযযাগ উঠল, ১৯৯২ েযাজল মধ্জবত্ত পরেজণ 
ব্যাপ�েযাজব েংগজঠত হয় রেযাজিজলে ্থম নব-
জনব্টযাজচত েযাষ্ট্রপজতে পজষি।

    ১৯৯০ এে িেজ� মধ্জবত্ত পরেণী লুলযাজ� 
েমথ্টন �জে, জযজন �যান্টযাজ্যা পহনজে� �যাড্ট-
পডযাও এে �যাজছ পহজে যযান ১৯৯৪ ও ১৯৯৮ 
েযাজল।  ১৯৯৪ েযাজল, লুলযাে অজধ�যাংে পেযার 
এজেজছল পে ে�ল মযানুষ পথজ� যযােযা  দুই এবং 
িে নূ্নতম মিুজে উপযাি্টন �জে, এবং 
েবজচজয় জেজষিতজিে পথজ�। �যাড্টজডযাও এে 
েজক্তেযালী েমথ্টন এজেজছল আয়জষিজরিে েজব্টযা-
চ্চজিে পথজ�।  ১৯৯৮ েযাজল, �যাড্টজডযাও েজব্টযা-
চ্চ পেযার পযান ে�ল আয় বন্নী পেি �জে 

>>

২০১৮ েযাজলে প�ব্রুয়যােী পথজ� জেও জড পিজনইজেযা 
েযাস্তযায় েযােী েযামজে� ও পুজলে উপজস্থজত িীবজনে 
স্যােযাজব� অংে হজয় উজঠজছ। ছজবজঃ ইজবজে - এজম্প্রে 
রেযাজেল জড �মুজন�যােযাও/এজিনজেয়যা রেযাজেল। 
জক্রজয়জরে �মন্স। 

পিজতন নূ্নতম জেজষিতজিে স্জযযাগ স্জবধযা 
িযান �জে।  লুলযা, এজিজ�, েজব্টযাচ্চ জেজষিতজিে 
মজধ্ েযাল �েযাে পচটিযা �জেন। 
 
     �যাড্টজডযাও এে যুগজ� আজথ্ট� জস্থজতেীলতযাে 
নীজত বিযােযা জচজনিত �েযা হজয়জছল, েম্পূণ্ট ব্জক্ত-
গত�েণ, এবং আজথ্ট� �জঠযােতযা ও এজর রেযা-
জিলজ� এ�জর ম্যাে মজধ্ প�জল পিয়।  অথ্ট-
নীজতে পুনগ্টঠন মধ্জবত্ত পরেজণে মজধ্ এ�জর 
জবেৃঙ্লযা স্থযাপন �জে, ঐজতহ্যগত পপেযাে জবলু-
জতিে চযাজপ, আমিযাজন-্জতস্থযাপন মজডজলে বধ্ট-
পনে িন্য (যযা ্যুজক্তগত ও আমলযাতযাজন্ত্র� 
অবস্থযান ্েযাজেত জছল), মিুজে হ্যাে, এবং েযাল 
�যাজিে স্জযযাজগে অেযাব। 

     মধ্জবত্ত পরেজণে েযামযাজি� অবস্থযাজনে অব-
নজতে �যােজণ তযাজিে েমথ্টন জছল ২০০২ 
েযাজলে জনব্টযাচজন লুলযাে েবিল, তযাজিে পেযাজরে 
�জল ্থম রেজম� রেযাজিজলে েযাষ্ট্রপজত হজত 
েষিম হয়।  ২০০৬ েযাজলে মজধ্, লুলযা মধ্জব-
পত্তে েমথ্টন হযােযাজত শুরু �জে।  পেই জন্মুখী 
্বণতযা আেও খযা়েযা হয় ২০১০ ও ২০১৪ 
েযাজল, যখন রেজম� িজলে মজনযানীত ্যাথ্টী 
জিলমযা রুজে� (জযজন দুজর ইজল�েন পিজতন) 
জছজলন।  ধীজে ধীজে জ�ন্তু জনজচিতেযাজব, মধ্জব-
ত্ত পেযারযােেযা ডযানপন্ী হজয় যযাজছেল। 
 
> লুলযা / জিলমযা যুজগ স্পজষি-বযািযাে েম্প্রেযােণ

    অথ্টননজত� ম্যা ও েংজ�যাচন বৃজধিে মধ্ 
জিজয় ২০০৩ েযাজল লুলযা েযাষ্ট্রপজতজত্ব আজেযাহণ 
�জেন, যজিও আজথ্ট� জস্থজতেীলতযা "প্লযাজনযা 
জেজয়ল" পপজয়জছল।  পিজেে অজন� ্েংজেত 
জবিয় মুদ্যাস্ীজতে িন্য িযাজেদ্্ ও ববষম্ 
হ্যাজে ব্থ্ট হয় এবং মধ্জবজত্তে িন্য েযামযাজি� 
গজতেীলতযা বযাজ়েজয় তুজল। 



 

 ৩৯ 
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ডযান-পন্ী িনগণতন্ত্রবযাজিে ববজবি� উত্যান 

     লুলযাে ্থম পময়যাজি (২০০৩-২০০৬) অথ্ট-
বনজত� পুনরুধিযাে তযাে জবিতীয় পময়যাজি 
(২০০৭-২০১০) আেও েজক্তেযালী হল। ্যাথ-
জম�েযাজব, পণ্দ্জব্ে মূল্বৃজধি েতিযাজনজ� েম-
থ্টন �জে এবং বৃজধি েজর। এগুজলযা আনুষ্যাজন� 
�ম্টেংস্থযাজনে উজলেখজযযাগ্ েম্প্রেযােণ এবং গ়ে 
আয় বৃজধিজত উজলেখজযযাগ্। নূ্নতম মিুজে 
৭০% এেও পবজে ্�ৃত লযাে পিজখ, যযা মুদ্যা-
স্ীজত পথজ� অজন� অগ্রেে।

   েমযান্তেযাজল, িযাজেদ্্তযা যুজধিে প্যাগ্রযাম 
জনজচিত �জে এ�জর পজেজমত, জ�ন্তু ১৪ জমজলয়ন 
পজেবযাজেে িন্য স্থযায়ী স্জবধযা। আজথ্ট�েযাজব 
নতুন পন্যায় অজধগমন এ�জর অেযাধযােণ আজথ্ট� 
্জক্রয়যাে শুরু হয়। জববিজবখ্যাত "বেলযা 
�যাজমজলয়যা" প্যাগ্রযামজর ে�ল হয় প�ননযা  
েমযাজিে েবজচজয় ঝুঁজ�পূণ্ট পেক্টজেে নগিী�ে-
পণে বযািযাজে উতেযাজহত হওয়যাে �জল প্যাগ্রযাম-
জর অজব�ল উপজে উজঠ এজেজছ।

    এ�ই েমজয়, পবেে�যাজে�েণ ্জক্রয়যা 
গৃহীত হয়। স্যাস্থ্জেবযা পবেে�যাজে�েজণে েযাজথ 
নযাগজে� স্যাস্থ্জেবযা এে আওতযায় আনযা হয় 
এবং পবেে�যাজে খযাজতে িন্য জবস্ময়�ে চযাজহিযা 
পিখযা পিয়। উচ্চজেষিযাে পষিজরি, জেষিযাথ্টীেযা 
েে�যাজে পথজ� পবেে�যাজে ্জতষ্যাজন যযাওয়যা 
শুরু �েলজঃ ২০১৫ েযাজলে মজধ্, ৭৫% জেষিযা-
থ্টীেযাই পবেে�যাজে ্জতষ্যাজন চজল পগল।  ছযারি 
ঋণ পিওয়যাে পজেমযাণ বৃজধি পপলজঃ ৫১% অষিম 
হল ( ্যায় ৫ জবজলয়ন মযাজ�্টন ডলযাজেে মত), 
এবং পেই িজলে মজধ্, অজধ্টজ�েও পবজে 
মযানুজষে অথ্ট পজেজেযাজধে প�যান উপযায় পনই।

    পে�ড্ট পয্টযাজয় বতজে পণ্গুজলে বযাস্তব আম-
িযাজনে অজতজেক্ত মূল্যায়ন, এবং অবজেজষ জে-
ল্পখযাজত �ম আয় হয়।  ওয়যা�্টযাে্ট পযাজর্ট উত্তেযা-
জধ�যােস্জরি পযায় ্যাথজম�জষিজরি নবযায়নজযযাগ্ 
প�ন্দ্র, শুধুমযারি �যাঁচযামযাল িন্য উচ্চ ববজবি� 
চযাজহিযা বিযােযা অনু্যাজণত হজয় নয়, েযাে� 
পিযাজরে �ৃজষজেজল্প েজনষ্ পিযার থযা�যায়। 

    জিলমযা ্ েযােজনে(২০১১) ্ থম বছজে অথ্ট-
বনজত� ্বৃজধি শুরু হজয়জছ। "নতুন মধ্জবত্ত 
পরেজণে" অেজন্তযাজষে �লতযাজন মুখজেত হল 
জি�, "নতুন মধ্জবত্ত পরেজণে"- েজব্দে মধ্ 
জিজয় পবযাঝযাজনযা হয় েমযাি বযাধযা জডজগিজয় 
গজতেীল হজব, জন্আজয়ে মযানুষজ� মধ্জবত্ত 

পরেণীে মত েষিণ �েযাে অনুমজত জিজয়।  
তযােপে এজলযা িুন ২০১৩, এ�জর স্তজঃস্ূত্ট 
আজ্যালন েযাল পজেবহন ব্বস্থযা, স্যাস্থ্জেবযা, 
জেষিযা, এবং হযাউজিং িযাজব জনজয়। 

    এই ্জক্রয়যা আেও েযালমজতযা পবযাঝযাে িন্য, 
মজন েযাখযা িে�যাে পয যখন আয় পবজ়েজছল,  
এবং পণ্দ্জব্ে িযাম �জম পগজছ ২০০৬ পথজ� 
২০১৩ েযাজল,  জেষিযা, স্যাস্থ্জেবযা, পড প�য়যাে, 
এবং বয়স্ক যজত্নে ব্য়, গ়ে মুদ্যাস্ীজত এবং 
পবতনজ� ছযাজ়েজয় যযায়।  যখন েহজি উপলধি 
জ�ন্তু ব্য়বহুল খেচ েন্তুটি �জে, এজ�ে পে 
এ� আেও পবজে �জে ঋজণে জে�যাে হজয় 
প়েজছল, যযা তযাজিে আজয়ে জহংস্রেযাগ পগযাগ্রযাজে 
জনজয় পনয়।  আি রেযাজিজলে ্যায় ৬৩ জমজলয়ন 
্যাতিবয়স্কেযা আজথ্ট� খযাজত অষিমরূজপ েজয়জছ।

> মধ্জবত্ত এবং �যাে েযাইর

    ঋজণে মজধ্ জনমগ্ন হজয়, পুনেযায় গণতযাজন্ত্র-
�ী�েজণে পে স্পষি-বযািযাে েম্প্রেযােজণে ক্র-
মবধ্টমযান পয্টযাজয় বিজন্দ্বে মধ্ জিজয় মধ্জবত্ত 
পরেজণ জনরুৎেযাজহত হজয়জছ। েযাল জিনগুজলযাে 
ববজেটি্গুজলযাই এখন তযাজিে অেগিজতজত প�জল 
জিজয়জছ, েযািননজত� প্ল্যার�জম্টে েযাজথ অজস্থে-
তযা এবং িূেবত্টী অজধ�যাজেে িন্য অপহেণ 
হজতও তযােযা ্স্তুত।

    এই েমস্যা পমযা�যাজবলযা �েজত ্থম 
উপযািযান জহজেজব েযামজে� এ�নযায়�তজন্ত্র 
জ�জে যযাওয়যা েযাল মজন হজয়জছ, এবং পেই 
েময়জ� েযাল েময় জহজেজব আখ্যা পিওয়যা 
হজয়জছ রেযাজিজলয়যান ইজতহযাজে। এজর এই েম-
য়�যাজলে েযাষ্ট্রীয় েজহংেতযাে মজধ্ চযােপযাজে 
নীেবতযাে নীজত বিযােযা উৎেযাজহত হয়, পুনেযায় 
গণতযাজন্ত্র�ী�েজণে েময় অজেিযাত চুজক্ত স্যাষিে 
�েযাে িন্য ধন্যবযাি।

    উপেন্তু, বযােজত অজধ�যাজেে �যােজণ িযাতী-
য়তযাবযািী, আধ্যাজত্ম�, এবং িযাজতগত-িযাজত-
গত ববষম্মূল� পজি েযামযাজি� উজত্তিনযা পু-
নজঃস্থযাপন হয়। এজর মধ্জবত্ত পরেণীে 
জনেযাপত্তযাহীনতযা অি্টন �জে, েমযাজিে েযাজষ্ট্রে 
িন্য িযায়বধি েত্রুজিে িমন �জেজঃ বযাম, নযােী, 
েম�যামী, �যাজলযা, স্জিেবযােী, এবং যযােযা পূজব্ট 
নযাগযাজলে বযাইজে েমযািতযাজন্ত্র� অবস্থযা পথজ� 
পবজ়ে উজঠজছ। "অন্যযান্য" েজব্দে মযাধ্জম 

জনপী়েন িযাজনজয়, এজর বযািযাজে েযামযাজি�েযাজব 
অবনজমত হজয় যযাওয়যা ব্জক্তজিে জবজেষযাজধ�যাে 
বিযায় েযাখজত চযায়। গেীেেযাজব, বযােজত 
অজধ�যাে ধযােণযা লুলযা ও জিলমযা ্েযােজনে 
েযাজথ মধ্জবজত্তে জবভ্যাজন্ত জ�জেজয় পিয়জঃ "অ্যা-
জ্রপজরিম" হল েযািননজত� ও অথ্টননজত� 
হতযােযা ব্জক্তগত জনষ্ুেতযা ও েজহংেতযায় 
পজেণত হওয়যা। 

    অজধ�যাজেে েৃণযামূল� বক্তব্ তুজল ধজে 
িজেদ্জিে এবং েযাষ্ট্রনীজত জহেযাজব রেজম� পরেণীে 
ওপে েজহংেতযা, যযা নৃেংে েংখ্যাে মজধ্ অনু-
বযাজিত হয়জঃ প�ব্রুয়যাজে ২০১৮ হজত, যখন পে-
নযাবযাজহনীজ� জেও জড পিজনজেও হস্তজষিপ �েজত 
বলযা হয়, পুজলে বযা েযামজে� বযাজহনী ্জত ৬ 
েণ্টযায় ১িন পলযা�জ� পমজে প�জল।   লষি্ জছল 
�যাজেলযাজে বযােেত তরুণ �যাজলযা পুরুষজিে।  
েজহংেতযাজ� েজহংেতযা জিজয় আপীজলে,  
প�ৌেজলে অ�যায্ট�যাজেতযা েজ্বিও, মধ্জবত্ত পে-
ক্টজেে িন্য আিে্ট হজয় উজঠজছ পযখযাজন েহুজে 
জনেযাপত্তযাহীনতযাজ� েযাষ্ট্রীয় �তৃ্টপজষিে অষিমতযা 
বজল মজন �েযা হজছে, যযা েমযাজিে পয প�যাজনযা 
খেজচে প্জষিজত ্জত�যাে �েযা হজব।

    েযাম্প্রজত� জনব্টযাচজন, �যাে েযাইজরে পগৌেবময় 
্যাথ্টী, েযাজব� পেনযা অজধনযায়� িযাইে বলেনযা-
পেযা, ্েযাব জবস্তযাে �জে হযাই স্কুল এবং �জলি 
জডগ্রী েহ উচ্চ আজয়ে এবং মধ্জবত্ত পেযারযাে-
পিে মজধ্, যখন �যান্টযাজ্যা হযাদেযাি, রেজম� 
পরেজণে ্যাথ্টী,  িজেদ্ এবং অজেজষিতজিে মজধ্ 
েমথ্টন পপজয়জছ, যযা েযািননজত� িযাবযায় অবস্থযান 
�তরযা জবপেীত হল তযা ্�যাে �েজছ। জ�ন্তু 
এখন আমেযা রেযাজিজলে েযািননজত� অবস্থযাজন 
মজধ্ দুজর নতুন উপযািযান পয্টজবষিণ �েজত 
পযাজে যযা এজ� অপজেে েজনষ্। ্থমজর হল 
বলেনযাজেযাে েযামযাজি� জবেযাজগ উচ্চ �ম্টষিমতযা 
্যাজতি। জবিতীয়জর হল রেযাজিজলে পুনেযায় গণতযা-
জন্ত্র�ী�েজণে িন্য অপজেহযায্ট পরেজণে মজধ্ গণ-
তযাজন্ত্র� জনয়মগুজলে ্ জত উিযােীনতযা ও অেমেযা-
পনে বৃজধি।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
পলনযা লজেনযাে <lenalavinas@gmail.com>
গুইলহযাজম্ট পলইজত গন�যালেে 
<lguilherme.leite@uerj.br>
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ডযান-পন্ী িনগণতন্ত্রবযাজিে ববজবি� উত্যান 

> িনগনতন্ত্রবযাি, পজেচয় এবং

১৯৯০ এে িে� হজত এ�জর বহুল 
ব্বহৃত েব্দ হল "পপুজলিম" যযা 
এ�জর নতুন ধেজনে উিযাে মতযািে্ট 
মজনযানয়জনে মযাধ্জম জবজেন্ন পিজে 

জবজেন্ন েযািননজত� েংগঠন ও তযাজিে পনতযাজিে 
জচজনিত �েজত েযাহযায্ �জে।  এ�জচজরয়যা 
বনজত� উপস্থযাপনযায়- পযখযাজন ে�ল জবজেযাধী 
িজলে ববধতযা অস্ী�যাে �েযা হল পপুজলিজমে 
মূল ববজেটি্ এবং পগযালজমজল পয্টজবষিজণে 
জেজত্ত বতজে �জে পয এ�জর গণতযাজন্ত্র�েযাজব জন-
ব্টযাজচত েে�যাে গণতন্ত্রজ� হুমজ� জিজত পযাজে।  
যজিও হুমজ� জ�স্রূপ হজত পযাজে তযা বক্তজব্ 
পেটিত িৃশ্যমযান নয় এবং ্থজম যখন পপুজল-
টি েংগঠজনে ষিমতযাে �থযা আজে, পপুজলটি 
েযািনীজতে ববজেটি্গুজলযা জবজেন্ন জবচু্জতে 
মযাধ্জম ধীজে ধীজে এ�জর গজতেীল ্জক্রয়যায় 
আ�ৃজত পযায় জবজেন্ন ্জতষ্যান পথজ� যযােযা আি-
ে্টগতেযাজব গণতন্ত্রজ� ্জতজনজধত্ব �জে।  
স্তেযাং ্ স্তযাবনযা এমন হজত পযাজে পয, পপুজলি-
পমে ববজেটি্গুজলযা আেও েযালেযাজব পবযাঝযাে 
িন্য এজ� জবজেন্ন মতযািজে্টে প্জষিজত জচন্তযা নযা 
�জে ্জক্রয়যা জহজেজব জচন্তযা �েজত হজব। 
 
> তুেজস্ক ডযানপন্ী পপুজলিম ্জক্রয়যা

     ২০০২ েযাজল তুেজস্ক যখন এজ�জপ (ন্যযায় 
জবচযাে ও উন্নয়ন িল) ষিমতযায় এজলযা, পনতযােযা 
"েষিণেীল গণতন্ত্র" েব্দজর ব্বহযাে �জেন েব্দ-
জরে মতযািজে্ট� েযাব বণ্টনযাে িন্য পযন ইেলযা-

>>

জম� অতীত জনজয় উজবিগ েৃজটি নযা হয়।  এই 
িজলে েংগঠন �জেন ্জতষ্যাতযােযা ইেলযামী 
িযাতীয় িৃজটিেজগি আজ্যালজনে মযাধ্জম এবং 
তযাজিে মজধ্ অজধ�যাংেই জছল পিযার েে�যাজেে 
গুরুত্বপূণ্ট অবস্থযাজন যযা চযাজলত হত আেজপ 
(�ল্যাণ পযাজর্ট) বিযােযা যযা ১৯৯৭ েযাজল জনজিজিে 
জবজেযাধী ধম্টজনেজপষি পঝযাঁজ�ে �যােজণ বন্ হজয় 
যযায়।  তবু, এজ�জপ পনতযাজিে িযাজব পয,  িজলে 
ইেলযামপন্ী অবস্থযান ত্যাগ �েযায় পিে ও 
জবজিজেে অজন� পলযাজ�ে িৃঢ় জববিযাে পপজয়জছ।  
বযািযােজেজত্ত� অথ্টননজত� প�ৌেজলে 
্জতশ্রুজতও আবিস্ত �জে তযাজিেজ� যযােযা 
এজ�জপজ� এ�জর েযাধযােণ ডযানপন্ী িল 
জহজেজব পমজন জনজত ্স্তুত জছল। 

    বত্টমযাজন পপুজলটি প�ন গণতজন্ত্রে িন্য হুম-
জ�স্রুপ এই েীষ্ট� জবতজ�্ট উৎ�ৃটি উিযাহেণ 
জহজেজব এজ�জপ এবং এে পনতযা এেজিযাগযানজ� 
তুজল ধেযা হয়।  এই ধযােণযা পজেবত্টজনে িন্য 
িযায়ী মূলত েমযাজিে জবি্মযান ধযােণযা।  এই 
জবি্মযান ধযােণযা বতজে হয় এ� ্জতবযািী জবত-
প�্টে জবজেযাধী জহজেজব তুজল ধেযা হয় প�ননযা 
এজর অবলবিন �জে �তৃ্টত্ববযািী ধম্টজনেজপষি 
বযাজহনী যযা অন্যযান্য পিজেে েযাংস্কৃজতে �যাজছ 
অস্যােযাজব� এবং পিজেে েংখ্যাগজেষ্ বিযােযা জন-
ব্টযাজচত েে�যাজেেও জবজেযাধী। 

    এজ�জপ, আেজপ এে ন্যযায় ১৯৯০ এে 
িেজ�, আ�ৃটি হজয়জছ েযািনীজতে েযাষযায় 

আজয়ে বুগেযা, পবযাগযািজে জববিজবি্যালয়, তুেস্ক

বযািযাে ব্বস্থযা 
তুেজস্কে েযাম্প্রজত� মুদ্যা েং�র পিখযায় পয �ীেযাজব 
প�ন্দ্রীয় ব্যাংজ�ে স্যায়ত্তেযােন েষিযায় আইন লঙ্ঘজনে 
�জল অথ্টনীজতজত গুরুতে ষিজত হজত পযাজে। 
ছজবজঃ আজয়ে বুগেযা।

স্ী�ৃজত স্রূপ ধম্টজনেজপষি জেপযাবজল�যান 
েযােজনে অধীজন পিজেে মুেজলম েংখ্যাগজেষ্-
পিে ষিজতগ্রস্ত অবস্থযাজনে ্জত আহ্যান িযাজনজয়।  
এরযা অবশ্যই এমন এ�জর জবষয় পযখযাজন পপু-
জলটি জবিয়ীজিে ষিজতগ্রস্ত জহজেজব আচেণ 
�েজত এবং েংখ্যালেুজ� েংখ্যাগজেষ্ জহজেজব 
উপস্থযাপন �জে, পযেযাজব ি্যান-ওজয়েজনে 
মুলযাে তযাঁে বই পহযায়যার ইি পপুজলিম? এ পি-
জখজয়জছন। যযাইজহযা�, বত্টমযান েমজয় মূল 
েযািনীজত ব্যাপ�েযাজব জবেযাজিত হয় বযাম ও 
ডযানপন্ী েযািনীজতে মজধ্, প�উ প�উ এজ�জপে 
এই উপযািযানজ� েজবষ্যৎবযানী �জেন গণতযা-
জন্ত্র� পিজষিপ জহজেজব েযাংস্কৃজত� পযাথ্ট�্ স্ী-
�ৃজতে িন্য ্জতজযযাজগতযামূল� েযাব্টিনীনতযাে 
ধম্টজনেজপষি অবস্থযাে জবরুজধি। উপেন্তু, 
এজ�জপে পিজষিপ েযািনীজতজ� িযানজত আেও 
বৃহৎ পজেেজে িযাজতগত েংখ্যালেুে �যাজছ, 
স্ী�ৃজত ও েমেযাজনে ্জতশ্রুজত জিজয় তযাজিে 
এযযাবৎ �যাজলে েংস্কৃজত� পযাথ্ট�্জ� উজপষিযা 
�জে, অন্তত আজলযাচনযা পয্টযাজয়। জ�ছুষিজণে 
িন্য, িলজ� িনজগযাষ্ীে জবজেন্ন জবেযাজগে েম-
থ্টন উপজেযাগ �েজত এজর েযাহযায্ �জে পযখযাজন 
েজয়জছ বযামপন্ী উিযাে বুজধিিীবী এবং জ�ছু 
কুজি্ট নযাগজে�জিে েহ।  

    মযারি এ� িেজ�েও পবজে েময় পজে, ্থম 
এজ�জপ েে�যাে গঠজনে পজে েমস্যাগুজলযা 
বুঝজত পযােযা েম্ব হল যযা জবজেন্ন িজলে ্জত 
আচেজণ অন্তজন্টজহত জছল।  যখন েযাংস্কৃজত� পযা-
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থ্টজ�্ে স্ী�ৃজত উপস্থযাপন �েযা হয় ন্যযায় 
জবচযাজেে প�ন্দ্র জহজেজব, শুধু উপস্থযাপনযা ্শ্ন 
েযািযাজনযা হয় ন্যযায়েগিত এ�যাজধপত্ ববধ�েজণ 
জনব্টযাজচত িল বযা তযাে িজলে িলজনতযাে, ে�ল 
িজলে েযািননজত� ্জতজনজধজত্বে উপে।

> অজধ�যাে বিযােযা পজেচয় েযািনীজতে ব্বহযাে 

    তুেজস্কে েযাম্প্রজত� েযািননজত� জব�যাজেে 
আজলযাজ�, পেেী বযােম্যান বিযােযা এ�জর ্ যােজগি� 
্শ্ন উত্যাজপত হজয় ওজঠজঃ "পজেচয় েযািনীজত 
বযাজমে পচজয় ডযানজ� পবজে উপ�ৃত �জে 
প�ন?" পযমন ইজে� হবেবযাউম ইজতযামজধ্ 
১৯৯৬ েযাজল িযা জনউ পল�র জেজেউ পত তযাঁে 
পলখনীজত েত�্টতযা ্�যাে �জেন পয িযাতী-
য়তযাবযািী পজেচয় েযািনীজতে এ�মযারি রূপ যযা 
অজধ�যাংে নযাগজেজ�ে আপীজলে উপে জেজত্ত 
�জে এবং "ডযানপন্ী, জবজেষত ষিমতযায় ডযান, 
েবেময় এ�যাজধপত্�েজণ িযাজব পেজখজছ"। 
এজ�জপে এই জবষজয়, পজেচয় েযািনীজতে 
ে�ল ব্বহযাে অবজেজষ িযাতীয়তযাবযাজিে 
এ�জর রুজপে মযাধ্জম ্�যাে পপজয়জছ পযখযাজন 
জবজেযাধী িল িযাতীয়স্যাজথ্টে িন্য হুমজ� জহেযাজব 
উপস্থযাপন �েযা হয়।  এজর পযাওয়যা পযজত পযাজে, 
উিযাহেণস্রূপ, ২০১৫ েযাজলে েযাধযােণ জনব্টযাচ-
পনে পূজব্ট জনব্টযাচনী ্চযােণযাে বক্তব্।

    েযাংস্কৃজত� পযাথ্টজ�্ে েৃঙ্লযাহীন পজেবত্টন 
হজত িযাতীয়তযাবযািী েযাষযা পয্টন্ত, গুরুত্বপূণ্ট ্যা-
জতষ্যাজন� পজেবত্টন চযালু জছল ধযােযাবযাজহ�েযাজব 
জতনজর গণজেযাজরে পজে যযা হয় ২০০৭, ২০১০ 
ও ২০১৭ েযাজল।  আেজল, তুেজস্কে ব্যাপযােজর 
আমযাজিে পিখযায় জ�েযাজব পপুজলিজমে যুগ 
গণজেযাজরেও যুগ।  পপুজলিজমে বত্টমযান বৃজধি 
ও গণজেযাজরে জববিব্যাপী পয্টজবজষিত লষিণ   
েযািননজত� জেধিযান্ত গ্রহজণে এ�জর উপযায় 
জহজেজব উেয়জ�ই ব্যাখ্যা �েযা পযজত পযাজে ্-
জতজনজধত্বমূল� গণতজন্ত্রে েযাজথ ব্যাপ�েযাজব 
িনজ্য় অেজন্তযাজষে ্জত�লন জহজেজব।  
পযমন, তযােযা উেয়ই উিযােেযাজব এ�ই উজবিগ 
লযালন �জে েংজ�যাচহীনেযাজব িনজ্য় েযাব্ট-
পেৌমজত্বে িন্য �যাি �জে এ�জর উপযায় 
জহজেজব জনয়ন্ত্রণ ও েযােেযাজম্ে এ�জর জেজটিম 
বিযােযা।  তুেজস্ক, গণজেযার ্�ৃতপজষি এ�জর 
উজলেখজযযাগ্ েূজম�যা পযালন �জেজছ ক্রমে 
আমলযাতযাজন্ত্র� এবং জনব্টযাহী �ম্ট�ত্টযাে ওপে 
আইজন েীমযাবধিতযা জনমূ্টজল এবং, পজেণযাজম,  
েযাষ্ট্রপজত জেজটিম ্জতষ্যায় পযখযাজন জনব্টযাজচত 
েযাষ্ট্রপজতে জবেযাল জেধিযান্ত গ্রহজণে ষিমতযা 
েজয়জছ।  

    মিযাে ব্যাপযাে হল, ববজবি� অথ্টনীজত বযািযাজে 
পিজেে েজন্নজবে এ�জর গুরুত্বপূণ্ট উপযািযান 

েজয় পগজছ জনব্টযাজচত েযােজ�ে জেধিযান্ত গ্রহজণে 
ষিমতযা েীজমত �েযাে মযাধ্জম।  তুেজস্কে বত্ট-
মযান মুদ্যা েমস্যা জ�েযাজব আইন লঙ্ঘন ও প�-
ন্দ্রীয় ব্যাংজ�ে স্যায়ত্তেযােজনে উজপষিযা জবজন-
পয়যাগ�যােীে আত্মজববিযাজেে ষিয় �জে এবং 
অথ্টনীজতে গুরুতে ষিজতে �যােণ হয়।  পযজহতু 
এজর এখন পেটি হজয় উঠজছ পয পিজেে জবপজষি 
ষ়েযন্ত্র�যােী বযাজহনীে পুনেযাবৃজত্ত উজলেজখে 
মযাধ্জম এই েং�র স্যােযাজব� �েযা যযাজবনযা, 
�তৃ্টত্ববযািী পপুজলটি েযািনীজতজবিজিে স্ী�যাে 
�েজত হজত পযাজে পয তযাজিে জনয়জমে েযাজথ 
অথ্টননজত� বযািযাজেে জনঝ্টঞ্যার �যাজিে েযাজথ 
বি্ হজত পযাজে।  তযাহজল েযািনীজতে েযািত্ব 
এবং অথ্টননজত� নীজতে পষিজরি আমেযা �ী 
ধেজনে পজেবত্টন আেযা �েজত পযাজে তযা এখনও 
অজনজচিত।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ  
আজয়ে বুগেযা  
<bugray@boun.edu.tr>

ছজবজঃ আজয়ে বুগেযা।

mailto:bugray%40boun.edu.tr?subject=
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>>

> ল্যাজরন আজমজে�যায় ডযানপন্ী 
   িনগনতন্ত্রবযাি

েযাজমজেযা �যাজল্টযাে হযাবিযাত্ট জেজগয়যাজনযা ব্যাজ্যা, েযাও পযাওজলযা জববিজবি্যালয়, রেযাজিল এবং নযাতযাজলয়যা পতজেেযা পবেজত, ইউজনেযাজে্টজর অ� 
পেযািযাজেও, �লজবিয়যা

২০০০ েযাজল পজণ্ে জবেযাল উৎপযািন 
রেযাজিল এবং আজি্টজ্রনযা েে�যােজ� 
েযামযাজি� ই্রিজগ্রেন-এে েযাজথ 
পুনেযায় জেল্পযায়জনে পজলজে জনজত 

েষিম �জেত। এই েে�যােগুজল প�ৌেলগত 
প�যাম্পযাজনগুজলজ� পুনেযায় িযাতীয়�েণ 
�জেজছল, আংজে� (পুনেযায়) রেম বযািযােজ� 
জনয়জন্ত্রত �জেজছল। েব্টজন্ আয়জ� ্চযাে 
�জেজছল, িনেযাধযােজণে জেষিযা ব্বস্থযাজ� 
েজক্তেযালী �জেজছল এবং মধ্ম পরেণীে বৃজধিজ� 
এবং জবেযাল িনেংখ্যাে িযাজেদ্্ জবজমযাচন। 
যযাইজহযা�, অথ্টননজত� পুনি্টযাগেন এবং উজলে-
খজযযাগ্ জবজনজয়যাগ আ�ষ্টণ �েযা এই অথ্টনীজতে 
অত্ন্ত েনীেূত চজেরি বিযায় পেজখজছ। এ�ই 
বছজে আজধপত্ জবস্তযাে�যােীে আজবে্টযাব েজর 
এবং আজি্টজ্রনযাে �্যাজেজেযাজলজেযাে  রেযাজি-
পলে প্যাজনজলজেযাজিে (পর-ব্যাজগিং ্জতবযাি-
�যােীেযা) িযাজব বযাজি পযরযা জক্রজচিনযা �যান্টযাজ্ি 
জড �যােঞ্চযাে এবং জিলমযা রুজেজ�ে িন েমথ্টন  
হযােযাজনযাে পষিজরি গুরুত্বপূণ্ট েূজম�যা পযালন �জে 
এবং পেবত্টীজত ডযানপন্ী পপুজলটি েে�যাে 
উত্যাজনও।   
    
    ২০০৮ েযাজলে মযাচ্ট-এ আজি্টজ্রনযায়, েস্ 
েতিযাজনে েযাজথ যুক্ত পগযাষ্ীগুজল এ�জর নতুন 
র্যার্ মডু্জলজরে মুজখযামুজখ হজয় জবজষিযাে ও 

ে়ে� অবজেযাধ শুরু �জেজছল যযা এ�জর অত্ন্ত 
্জতজযযাজগতযামূল� �ৃজষ খযাত এবং জবজেন্ন 
জেজল্পে মজধ্ েযােেযাম্হীনতযা িূে �েযাে 
লজষি্ জছল পযগুজলযা ্যুজক্তগতেযাজব জপজছজয় 
জছল। �ৃজষ এলযা�যায় আজ্যালজনে েময় এে 
ব্যাপ� স্ী�ৃজতে �জল জ�ছু নগে প�জন্দ্র খযাি্ 
েযারজত পিখযা পিয়।
 
    এজর বুজয়নে আইজেজেে উচ্চ ও মধ্ পরেজণে 
পেক্টজেে "স্-েংগজঠত" জবজষিযাজেে ধযােযাবযাজহ�-
তযা জছল, যযা অন্যযান্য েহেগুজলজত ও জবস্তৃত 
হজয়জছল। ২০১২ েযাজলে জিজ� তযােযা জবেযাল 
হজয় ওজঠ, তজব ধীজে ধীজে হযাজেজয় যযায়।এই 
জবজষিযাে, যযা # ১৩এে # ৮এন # ১৮এ # ৮এ 
# ১৩এন এবং # ১৮এ�১ নযাজম পজেজচত। 
জবজেন্ন অজেজযযাগ েজয়জছ পযমন- দুন্টীজত এবং 
স্যাধীনতযাে অেযাব, েযাব্টিনীন জেশু েযাতযা 
ইত্যাজি- যযা েব েযাষ্ট্রপজত এবং ষিমতযােীন 
িজলে জবরুজধি আক্রমণযাত্ম� আওয়যাি  এবং 
পপযাটি এে েজগি ্�যাে �েযা হয়।
 
    পম এবং িুন ২০১৩ েযাজল রেযাজিজল, মুক্ত 
পযৌথ পজেবহজণে পজষি ্জতবযাি অনুষ্যানগুজল 
তযাজিে প�যা�যাে স্থযানযান্তজেত হজয়জছল এবং জববি-
�যাজপে জবরুজধি মধ্জবত্ত পরেজণ ্জতবযাি হজয় 
িযাজডজয়জছল এবং িনস্যাজস্থ্ে অজনচিয়তযা হজয় 

আজি্টজ্রনযায় জবজষিযাে। ছজবজঃ েযাজমজেযা �যাজল্টযাে হযাবিযাত্ট 
জেজগয়যাজনযা ব্যাজ্যা।

েমযাি �ল্যাজণ ব্জক্ত স্যাথ্ট

িযাঁজ়েজয়জছল। ২০১৫ এবং ২০১৬ েযাজল 
জবজষিযাে ্যায় েব ব়ে রেযাজিলীয় েহেগুজলজত 
পপৌঁজছজছ, এে চজেরি বিল �জেজছ এবং প্জে-
পড্র জডলমযা রুজে� এবং ওয়যা�্টযাে্ট পযাজর্ট এে 
জবরুজধি আক্রমণযাত্ম� জছল এবং ২০০২ েযাল 
পথজ� ্চযাজেত েযামযাজি� নীজতগুজল উন্নীত হয়। 
অজন�গুজল িল "অজবলজবি েযামজে� হস্তজষি-
পপে" িন্য আহবযান �জে।
 
    মযাঝযাজে ও উচ্চ পরেণীে েযামযাজি� �যাঁ� েং-
প�যাচজনে জবরুজধি জবজষিযাে ্িে্টন �েজছ পয 
উেয় েে�যাে জবজেযাধী-চক্রবত্টী নীজতমযালযা ও 
রেম বযািযাজেে জনয়ন্ত্রজণে মযাধ্জম অি্টজনে পচটিযা 
�েজছ। ষিুদ্ ও মধ্ম আ�যাজেে উজি্যাক্তযােযা 
রেজম�জিে ষিমতযায়ন ্ত্যাখ্যান �জে এবং পব-
তনজেযাগী পরেজণগুজল জনবন্নহীন িযােীজিে 
অজধ�যাে হযােযাজত অস্ী�যাে �জে। এ�ই েযাজথ, 
তযােযা ব্জক্ত ও েযাজষ্ট্রে দুন্টীজতে েযাজথ েযামযাজি� 
নীজতে েযাজথ িজ়েত। তযােযা অলেতযা বযা িষি-
তযাে অেযাব পথজ� ্বযাজহত ব্জক্তগত ব্থ্টতযা 
জহেযাজব েযামযাজি� ববষজম্ে স্যােযাজব�ী�েণ 
এবং িযাজেদ্্ ববধ�েজণে িন্য "পমধযা তজন্ত্রে 
ত্বি" েৃজটি �জেজছল। এজর "েমৃজধিে ধম্টত্বি" 
এে েযাজথ েম্পৃক্ত যযাে মযাধ্জম পপজ্রজ�যাটিযাল 
গীি্টযা বজল পয �যাজেযা ্জচটিযা ঈবিজেে বিযােযা অথ্ট-
বনজত�েযাজব লযােবযান হয়, পেই েযাজথ     
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"উজি্যাক্তযা" জবষয়জরে েযাজথও।
 
    পমৌলবযািজ� উপলজধি বিযােযা েংজ্যাজয়ত �েযা 
হজয়জছ পযখযাজন এ�জর উদ্ূত েত্ েজয়জছ যযা 
জবতজ�্টে েম্যাবনযাজ� অনবধ �জে জিজয়জছ। 
অ্যাজ্র-�জমউজনটি পমৌলবযাি এজ্রে্যাজেেজমযাে 
উদেীপনযায় আজি্টজ্রনযা ও রেযাজিজল পুনব্টযাে 
িজন্জছল। এখন হুমজ� হল "পেজনিুজয়লযােযাই-
পিেন" এবং "বজলেযাজেয়যাজনিম" েযাধযােণেযাজব 
"ওজয়টিযান্ট পুঁজিবযাি" এবং "ঐজতহ্যগত 
পজেবযাে" এে জেজত্ত পেজগি প�লযাে পয প�যান ্-
পচটিযা জহেযাজব পবযাঝযা যযায়। �জমউজনটি পমৌলবযা-
িীেযা েযামযাজি� ও জলগি ববষজম্ে হ্যােজ� 
জবজেযাজধতযা �জে, যযা রেযাজিজলে গজেব, নযােীবযািী, 
পগ এবং জনজগ্রযাজিে আজি্টজ্রনযায় এবং আজি্ট-
জ্রনযায় জেলযাজেযা (েযানযািযাে বযাজে্যাজিে) েৃণযা 
�জে, যযাজিে ে�লজ� অজযযাগ্, অজ্যান বজল 
অজেযুক্ত �েযা হয়।

   এজর অজ্রেয়যাল স্কুজলে উত্তেযাজধ�যাে েূজরি 
উিযােপন্ী মতযািজে্টে িনজ্য়তযাে িেিযা খুজল 

জিজয়জছ, যযা রেযাজিজলে েযামযাজি� গজবষ� 
�যােপযানযা ব্যাখ্যা �জেজছন, দুজর স্তজম্ে বিযােযা 
েমজথ্টত: "েব্টজন্ েযাষ্ট্র" এবং প্যাক্ট েযা্র বযা্যা 
যযা েব অজধ�যােগুজল "স্যাধীনেযাজব" িলগুজলযাে 
বিযােযা েমেত হয়। পেখযাজন পথজ�, এ�জর েেলী-
�ৃত  "স্য়ই পিনযাজেে জডজ�যাজরজম" ্জতজষ্ত 
হয় পযরযা বজল পয: বযাম-েযাষ্ট্র বনযাম ডযানপন্ী-
বযািযাে- স্যাধীনতযা। ্থম ক্রমজর "েমতযা "প� 
হুমজ� জহেযাজব মজন �জে, জবিতীয়জর স্যাধীনতযাে 
ধযােণযাজর "েযাজষ্ট্রে অনুপজস্থজত" জহেযাজব মজন 
�জে। 

    রেযাজিজলে েমযািজবজ্যানী �যাজমলযা পেযা�যা 
বজলন, েৃণযাে জব�যােযাত্ম� েযােন ্জতষ্যাে 
েযা�ল্ জবজলেষণ ও গণতযাজন্ত্র� েংলযাজপে েম্যা-
বনযাজ� বযাধযা পিয়, তযা নতুন ্যুজক্তগত েেঞ্জযাম 
এে �যায্ট�ে ব্বহযাে বিযােযা ব্যাখ্যা �েযা পযজত 
পযাজে এবং  পহজিজমযাজন� জমজডয়যাগুজল পযমন 
ধযােনযাগুজল গ্রহণ �জেজছ পতমজন এনজিও এবং 
েযািননজত� িলগুজল ঐজতহ্যগত েযািননজত� 
েংগঠজনে অনু্জবে েরযাজছে। 

স্তেযাং, উেয় পিজেে গণতজন্ত্রে ্ত্যাবত্টন 
(১৯৮৩ েযাজল আজি্টজ্রনযা, ১৯৮৬ েযাজল 
রেযাজিল) যুজধি পেযােূত হওয়যা েংগ্রযাজমে জবরুজধি 
ঐ�্মত্ পপৌঁজছজছল: মযানবযাজধ�যাজেে ল়েযাই 
এবং েযামযাজি� ববষজম্ে জবরুজধি েংগ্রযাম। 
এবং এই ঐ�্মত্ েমযাজি উচ্চ মযারিযাে পস্ছেযা-
পেবীতযাে েযাজথ, জমথ্যা পমৌজল� নীজত, েুল 
েেলতযা, এবং অজবেযাম "েুয়যা খবে" জহজেজব 
স্থযাজপত হজয়জছল।   

১ জবজেষেযাজবজঃ ১৩ পেজটিবিে এবং 8 নজেবিে, ২০১২; ১৮ 
এজ্ল, ৮ আগটি, এবং ১৩ নজেবিে, ২০১৩, এবং ৮   
প�ব্রুয়যােী, ২০১৪। 

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
হযাবিযাত্ট জেজগয়যাজনযা ব্যাজস্কযা
<ramirocaggianob@gmail.com>
নযাতযাজলয়যা পতজেেযা পবেজত 
<natalia.berti@urosario.edu.co>

mailto:ramirocaggianob%40gmail.com?subject=
mailto:natalia.berti%40urosario.edu.co?subject=
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>>

> পমৌলবযািী িযাতীয়তযাবযাি

িযাজটিন �যািযা, পেযা�জল জববিজবি্যালয়, পপযাল্যা্ড  

েযাম্প্রজত� বছেগুজলজত অজন� 
পিজে েমযািজবজ্যানী ও গণতযা-
জন্ত্র� নীজত জনম্টযাতযাজিে িন্য িযা-
তীয়তযাবযািী ও ডযানপন্ী পপুজল-

টি িলগুজলে ক্রমবধ্টমযান েমথ্টন উজবিজগে 
জবষয় হয় িযাঁজ়েজয়জছ। পপযাল্যাজ্ড, পমৌলবযািী 
িযাতীয়তযাবযািী েংগঠন ২০১৫ েযাল পথজ� িৃ-
শ্যমযান হজয়জছ। যখন ডযানপন্ী েষিণেীল ল' ও 
িযাজটিে (জপআইএে) পযাজর্ট েংেিীয় জনব্টযাচজন 
িয়লযাে �জেজছল। িযাতীয়তযাবযািী জডজস্কযাে্টগু-
পলযাে ঐে�ম বৃজধি ইউজেযাপ এবং অন্যযান্য 
িযায়গযায় পিখযা যযায়, পযখযাজন পপুজলটি 
পমৌলবযািী ডযান িলগুজল অজেবযােন এবং েযাব্ট-
পেৌমজত্বে মজতযা জবষয়গুজল পিযােিযাে �জে পেযা-
রযােজিে আ�ষ্টণ �জে।

      পপযাল্যাজ্ড পমৌলবযািী িযাতীয়তযাবযাি বত্ট-
মযাজন জ� ্�যাে �জে? "পগ্রর পপযাল্যা্ড" এে 
িন্য ল়েযাই �েযাে অথ্ট �ী? এই ্জশ্নে উত্তে 
জিজত আজম পপযাল্যাজ্ড িযাতীয়তযাবযািী েংগঠ-
পনে েিস্জিে েযাজথ এ�জর গজবষণযা �জে। 

আজম তযাজিে িীবনযযারিযাে পিজষিপেমুহ 
েংগজঠত �েযাে পযােযাপযাজে তযাজিে উজদেশ্য 
এবং জববিব্যাপী িৃজটিেজগিগুজল জচজনিত �েযাে 
িন্য িীবনীেংক্রযান্ত েযাষিযাত�যাে গ্রহণ �জেজছ। 

    িযাতীয়তযাবযািীেযা �ীেযাজব জনজিজিে এবং 
তযাজিে �যায্ট�লযাপ বণ্টনযা �জে তযাে উপে জেজত্ত 
�জে আমেযা চযােজর ্ধযান জবভ্যাজন্ত�ে জবেযাগ 
পিখজত পযাজছে। ্থমত, তযােযা জনজিজিেজ� 
পিেজ্জম�জিে নতুন ্ িজন্ে জেষি� জহজেজব 
পিজখ, যযােযা পপযাজলে ইজতহযােজ� িযাজনন এবং 
এে েজঠ� েযািননজত� েংস্কেণজ� উন্নীত 
�জেন। জবিতীয়ত, তযােযা েীজত এবং �্যাথজল� 
মূল্জবযাজধে উপে জেজত্ত �জে পপযাজলে পজেচয় 
েষিযা�যােী  এবং পজেচয় জনম্টযাতযা ও বজর। 
তৃতীয়ত, িযাতীয়তযাবযািীেযা পধিজত-জবজেযাধী 
�ম্টী যযােযা "জেজটিম" এে ্ জতবযািী, যযা ব্যাপ�-
েযাজব ইইউ, েযািননজত� ্জতষ্যা, ১৯৮৯-এে 
পজেে েযািনীজত এবং উিযাে জমজডয়যা জহেযাজব 
পবযাঝযা যযায়। চতুথ্টত, তযােযা জনজিজিেজ� 
েযামযাজি� ও েযািননজত�েযাজব যুক্ত নযাগজে� 

২০১১ েযাজল পপযাল্যাজ্ডে ওেজেযাজত িযাতীয়তযাবযািী 
িজলে আজয়যািজন মযাজচ্টে স্যাধীনতযা জিবে।
উইজ�জপজডয়যা, জক্রজয়জরে �মন্স।

পপযাল্যাজ্ড নতুন ্জতজেযাধ 
েংস্কৃজত?

জহজেজব উপস্থযাপন �জে, যযােযা পপযাজলে েমযাজিে 
অজধ�যাংজেে তুলনযায় যত্নেীল এবং েম্যাব্ 
হুমজ� েম্পজ�্ট েজচতন। 

    তযাজিে েযাংগঠজন� ওজয়বেযাইরগুজলজত ্-
�যাজেত তযাজিে জববেণ এবং উপ�েণগুজলে 
জবজলেষজণে জেজত্তজত, এজর বলযা পযজত পযাজে পয 
পপযাল্যাজ্ডে েমেযামজয়� িযাতীয়তযাবযািী 
আজ্যালন এ�জর েযাম্প্রজত�তম েযামযাজি� 
আজ্যালন যযা উিযােতযাবযাি এবং ঐজতহ্যজ� 
পজেণত �জে। এজর এ�জর জবজেষ ধেজনে 
পযাল্টযা েংস্কৃজত জহেযাজব পিখযা পযজত পযাজে: 
জবজেযাধী উিযাে (উিযাে-বযাম পন্ী জ্যানত্বি এবং 
েযািনীজতে অনুেূত ্ েযাজবে উপে জেজত্ত �জে), 
েংস্থযান জবজেযাধী, ইইউ জবজেযাধী এবং পহজরজেযা-
পিনযাে জবজেযাধী। ১৯৬০-এে িেজ�ে পযাল্টযা 
েংস্কৃজত ্গজতেীল পলেযাগযানগুজলে উপে জেজত্ত 
�জে জছল, যযা আমেযা এখন পযালন �েজছ তযা 
(অেম্ব) অতীজত পজেণত হজয়জছ, যযা তখন 
পথজ�ই েজর যযাওয়যা েমস্ত পজেবত্টনগুজলে �থযা 
জবজবচনযা �েযা �জঠন। এই পযাল্টযা �যাঠযাজমযা 
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 ডযান-পন্ী িনগণতন্ত্রবযাজিে ববজবি� উত্যান 

আেও পেটি �জে পতযাজল পয েে�যাে (জপআই-
এে) এজরে অংে বজল মজন হজছে। আজে�জর 
েমস্যা হল অতীজতে/ঐজতহ্যগত ক্রমজরে 
�জঠযাে পজেরেজমে ব্থ্টতযা, যযা এজর প�েত 
চযাইজব: এজর অতীজতে পে�যাজেজন্সে পজেবজত্ট 
এ� ধেজনে জবমূত্ট ধযােণযা জহেযাজব �যাি �জে। 
েমেযামজয়� িযাতীয়তযাবযািী আজ্যালনও এ�জর 
জবজেযাধী-পধিজতগত আজ্যালন যযা ১৯৮৯ 
েযাজলে পে েযািননজত� পরেণী এবং বযাস্তজবে 
অেযাব, গেীেেযাজব রূপযান্তজেে চ্যাজলঞ্জ �জে। 
(জড-�জমউজনজ�েন এে অেযাব এবং িযাতীয় 
অজেিযাতজিে েযািননজত� অজেিযাজত েহি 
রূপযান্তে)। আজ্যালজনে অংেগ্রহণ�যােীেযা অথ্ট-
নীজতে পজেবজত্ট েংস্কৃজত, পজেচয় এবং েযািনী-
জতে েযাজথ যুক্ত। তযােযা মজন �জে পয (১) ইউ-
পেযাপীয় েে্তযা ও পপযাজলেতযাে জেজত্ত গজ়ে 
পতযালযাে মযানগুজলে(িযাজত, ধম্ট, ঐজতহ্যগত 
পজেবযাে, ইজতহযাে) ্জত হুমজ�ে অনুেূজত; (২) 
িৃঢ় জববিযাে পয েযািননজত� িৃশ্যজর েডিযাজমজত 
পজেপূণ্ট; (৩) তযােযা পিযাষী েযাব্স্ত �জে পয পপযা-
ল্যা্ড তযাজিে েযাব্টজেৌমত্ব েীজমত �জেজছ 
প�জলজছ।  

    েজত্�যাজেে ববিততযাে পজেজ্জষিজত বযাস্তজব 
পিখযা যযায়: েব্টযাজধ� েযাধযােণ স্তজে, জবজবিে 
েবজ�ছু "েযাল" এবং "ম্" পত জবেক্ত হয় 
(েযােণী ১ পিখুন)। "েযাল" পযাজে েংগঠজনে 

িন্য েবজচজয় গুরুত্বপূণ্ট মযান: ইউজেযাপীয় 
েে্তযা, ধম্ট (জরিটিযান), িযাজত, এবং পজেবযাে। 
ে্যালু ঐজতহ্য, েম্প্রিযায়, এবং বনজত� আিজে্টে 
পে�যাজেন্স বজণ্টত হয়।তযােযা স্থযানীয়, ্যা�ৃজত�, 
েযাবিত, এবং অতএব, বযাস্তব বজল মজন �েযা 
হয়। উপেন্তু, আমেযা দুজর অজবজছেি্ পিযা়েযা 
জবেযাগ (১) পপযাজলে িযাজত এবং �্যাথজল� 
জববিযাে এবং (২) ইউজেযাপীয় েে্তযা এবং জরি-
টিযানত্বজ� পয্টজবষিণ �েজত পযাজে যযা পপযাজলে 
িযাতীয়তযাবযাজি ধজম্টে প�ন্দ্রীয়তযাজ� জচজরিত 
�জে। "ম্" পযাজে যযা ্েযাব জবস্তযাে �জে তযা 
হল উিযােতযাবযাি, যযা ঐজতহ্যগতেযাজব জববিব্যা-
পী ববপেীত্ জহেযাজব পিখযা যযায় এবং ইউজেযা-
পীয় ইউজনয়জনে েযাজথ এজর জচজনিত �েযা হয়। 
বস্তুবযাি, আজপজষি�তযা, এবং েমতযাবযাি েহ 
এ�েযাজথ, উিযােতযা পূজব্টে জেজটিমজ� ধ্ংে 
�জে এবং েম্প্রিযাজয়ে জবজছেন্নতযা েৃজটি �জে। 
"েযাল" জবেযাগগুজলে জবপেীজত, "ম্" উদ্যাজবত 
হয় এবং বযাজহ্য� েজক্ত/পগযাষ্ী বিযােযা "বযাধ্" হয়। 
এই বযাস্তবতযাজত, েযািননজত� পরেণী, ইউজেযাপীয় 
ইউজনয়ন, েম�যামী, এবং উবিযাস্তু ্ধযান েত্রু 
হজয় ওজঠ। তযােযা ববজেটি্ এবং েরনযাজ� ষিজত-
�যাে� বজল মজন �জে, �যােণ তযােযা এ�জর 
এ��, এ�জরিত এবং েযাব্টজেৌম িযাজতে িৃজটিে-
জগিজ� হুমজ� পিয়। 

    

    পমৌলবযািী িযাতীয়তযাবযাি দুজর ্ধযান 
আজবজগে উপে জনে্টে �জেজঃ অজনচিয়তযা এবং 
গব্ট। েযািননজত�, অথ্টননজত�, এবং েযাংস্কৃজত� 
্েগিগুজলজত িযাতীয়, ইউজেযাপীয় এবং ববজবি� 
পয্টযাজয় চলমযান পজেবত্টনগুজল জবজবচনযায় 
পনওয়যা, অজনচিয়তযা এ�ধেজনে েযাধযােণ 
অনুেূজত এবং িযাতীয়তযাবযািী হওয়যাে যজথটি 
েত্ট নয়। যযাইজহযা�, জবজবিে জবিমুখী িৃজটিেজগিে 
েযাজথ যুক্ত পমৌলবযািী িযাতীয়তযাবযািী জডেজ�যাে্ট 
বিনজ্ন েমস্যাে উত্তে জহেযাজব উপজস্থত হজত 
পযাজে, যযাে মজধ্ এ�জর উপযুক্ত চযা�জে, বযাে-
স্থযান এবং িীবনযযারিযাে মযান বিযায় েযাখযা অন্তেু্ট-
ক্ত। জবপজ্জন� েেণযাথ্টী �তৃ� তযাজিে েংস্কৃ-
জতে উপে ্েযাব জবস্তযাে এবং েযামযাজি� 
আবযােস্থল এবং �ম্টজষিজরি জনয়ন্ত্রন গ্রহণ; েং-
খ্যালেু জেশুজিে পযৌন জনয্টযাতন; আন্তি্টযাজত� 
�জপ্টযাজেেন পপযাজলে রেজম�জিে পেযাষণ; এবং 
উিযােপন্ী পপযাজলে ঐজতহ্য ও মূল্জবযাধজ� 
ইছেযা�ৃতেযাজব আক্রমণ �েযা পপযাজলে েমযাজিে 
জ�ছু অংে বিযােযা েযালেযাজব গ্রহণ �েযা হয়। 

    এই ধেজনে জডেজ�যাে্ট েহি উত্তে পিয় 
এবং �জঠন পে�যাজেন্স পজয়্র জনজয় আজে যযা 
উদ্যাজবত েত্রুজিে জবপয্টস্ত �জে এরযা অজনচি-
য়তযাে পবযাঝযাে েযাজথ পমযা�যাজবলযা �জে। িযাতী-
য়তযাবযাি িযাতীয় গজব্টে জবষয়: পৃজথবীজত পপযা-
ল্যাজ্ডে আধযা-পপজেজ�েযাল অবস্থযাজনে জবরুজধি 
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েযােজণ ১জঃ িযাতীয়তযা আজ্যালজনে আজলযাচনযায় বযাস্তব েমেত ববিত পয্টযায়

েযাল 
্থযা, পগযাষ্ী ও েৃঙ্লযা

ইউজেযাপীয় েে্তযা
(বযাস্তব, স্থযায়ী, মূল ধযােযা)

জচেযায়ত জরিটিীয় মূল্জবযাধ
(�্যাজথযাজল� জববিযাে, বনজত�তযাে উৎে, স্যােযাজব�তযা)

িযাতীয় েম্প্রিযায়
(েমস্থ েংগঠন ,স্তেজবন্যযাে, স্যাধীনতযা, েযাব্টজেৌমত্ব, েৃঙ্লযা)
 

জচেযাচজেত পজেবযাে
(স্যাস্থ্, েম্প্রিযায়) 

ম্
্গজতেীলতযা, স্যাথ্টপেতযা ও অনুৎপযািনেীলতযা 

্গজতেীল গণতন্ত্র 
(েযােন জহজেজব ইইউ েব্টগ্রযােী, ্জতকূলতযা, 
অদ্ুি, অেত্, ঝুঁজ�)

এনলযাইরজমজ্রে মযানবযাজধ�যাে ও অজপষিবযাি
(�ৃজরিমতযা, জনেজপষি েজত্ে অেযাব)

�েজমযাপজলর্যান বনেযাি্ ও েযাম্বযাি
(বস্তুবযাি, পপৌেযাজণ� / উদ্যাজবত েমতযাবযাি, েম্প্রিযায় ও ক্রম 
জবজছেন্ন�েণ)

েম্পজ�্টে উিযাে / বযাম-পন্ী মজডল 
(েযািনীজতজবি, জমজডয়যা, নযােীবযািী, েম�যামী লজব; অস্স্থতযা, 
পতন, ষিজত�যাে�তযা)

উৎেজঃ পপযাজলে ে�ল তরুণ ্জতজনজধ, পপযাল্যাজ্ডে িযাতীয় পুনি্টন্, এবং ২০১১-১৫ এ ন্যযােনযাল-পেজড�যাল জেজবজেে ৩০ জর িীবনীেংক্রযান্ত জববেণী েযাষিযাত�যাে 
জবজলেষণ এবং তযাজিে অজ�জেয়যাল েযাংগঠজন� ওজয়বেযাইজর ্�যাজেত উপ�েণ।



 ডযান-পন্ী িনগণতন্ত্রবযাজিে ববজবি� উত্যান 

্জতবযাি �েযাে মযাধ্জম এই অনুেূজত ্�যাজেত 
হয়। অনুরূপেযাজব, আইন ও জবচযােপজত পেযারযা-
েজিে উপে মজেি গুদুলযাে গজবষণযায় পিখযা 
যযায়, ্গজতেীল িযাতীয়তযাবযাি হল পপযাল্যা-
প্ডে ্তী�ী অথ্ট এবং "েুজে িযাঁ়েযাজনযা"। অন্য-
পিে পথজ� পরেষ্ত্ব অনুেব �েযা এবং ঐজতহযাজে-
�েযাজব েজচতনতযা �জঠন িযাতীয়তযা গজ়ে 
তুলজত িৃঢ় ্জয়যািন েজয়জছ। 

    পপযাজলে েমযাি জ� িযাতীয়তযাবযািী �যাউ্রযাে-
�যালচযাে তেজগি আজধপত্ জবস্তযাে �েজব? 
এ�জিজ�, এজর বলযা পযজত পযাজে পয পমৌলবযািী 
িযাতীয়তযাবযাি েীঘ্রই তযাে েমথ্টন হযােযাজত 
যযাজছে নযা এবং এজর �তরযা অন্যযান্য জডজস্কযাে্ট 

্জতস্থযাপন �েজত পযাজে এবং েম�যালীন জবজবিে 
িজরলতযাে েহজিই ব্যাখ্যা �েজত পযাজে তযা 
পবযাঝযা �জঠন। আজেযা জ�, িযাতীয়তযাবযািী 
েংগঠন ১১ ই নজেবিে ২০১৮ এে স্যাধীনতযা 
জিবজেে মযাচ্ট মযাজে পপযাজলে েে�যাজেে েযাজথ 
এ�জরিত হজয়জছল, যযা পিখযায় পয েযািননজত� 
স্জযযাগ �যাঠযাজমযা তযাজিে জব�যাজেে পজষি উপযু-
ক্ত। অন্যজিজ�, জবজেযাধী পষিীয়, উিযাে ও বযাম-
পন্ী জববিব্যাপী ্ জতজনজধত্ব�যােীেযা, �ম অনুকূল 
েযািননজত� ্েজগি েজ্বিও, পপযাজলে েমযাজি 
এখনও মজনযাজযযাগী এবং েজক্রয়। তযাজিে ক্রমযা-
গত ্যােজগি�তযাে েযাম্প্রজত� লষিণগুজলে মজধ্ 
এ�জর হল স্থযানীয় জনব্টযাচজনে �লযা�ল: যজিও 
েযাধযােণত জপআইএে আঞ্চজল� েে�যােগুজল-

পত েজব্টযাচ্চ েংখ্� আেন পপজয়জছ, পপযাল্যা-
প্ডে বৃহত্তম েহেগুজলে অজধবযােীেযা আজেযা 
উিযােপন্ী ্যাথ্টী জনব্টযাজচত হজয়জছ। পেবত্টী 
�জয়� বছজে আমেযা যযা আেযা �েজত পযাজে তযা 
হল ক্রমে িযাতীয়তযাবযািীজিে বিযােযা িনেযাধযাে-
পণে জডেজ�যাে্টজ� গ্রহন �েযাে পজেবজত্ট েযাংস্কৃ-
জত� জডজস্কযাে্টগুজলযাে মজধ্ ক্রমবধ্টমযান উজত্তি-
নযা এবং বিন্দ্ব। 
  

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ  
িযাজটিন �যািযা  <juskajta@gmail.com>

 ৪৬ 

জিজড েজল. ৯ / # ১ / এজ্ল ২০১৯

পপযাল্যা্ড এে ওয়যােেজত ২০১৫ েযাজল িযাতীয়তযাবযািী 
বযাজহনী বিযােযা আজয়যাজিত স্যাধীনতযা জিবজেে মযাচ্ট।
ছজব রেযাজব�/জ্�যাে। স্ত্বযাজধ�যাে েংেজষিত। 

mailto:juskajta%40gmail.com?subject=


 ৪৭ 

জিজড েজল. ৯ / # ১ / এজ্ল ২০১৯

> পমজে িযাজহযািযা  
পিযাহযান বযাচযাে, পিযাহযাজনে প�পলযাে ইউজনেযাজে্টজর জল্ি, অজ্রেয়যা, িুজলয়যা পহযা�ম্যান, পলবযাে জেজয়নযা পচবিযাে জেজয়নযা, অজ্রেয়যা এবং 
িি্ট হযাবম্যান, িযাজহযািযা বযাউজয়ে ইনজটিজরউর, অজ্রেয়যা

২০১৭  েযাজল, বত্টমযান জনবজন্ে পলখ� জবখ্যাত অজ্রেয়যান 
েযামযাজি� জবজ্যানী পমজে িযাজহযািযাে অিষি অিযানযা ডক্টে জথজেে 
েম্পযািন, অথ্টযায়ন এবং উপস্থযাপনযায় িজ়েত জছজলন। জযজন 
�যাজল্টে ত্বিযাবধযাজন ১৯৩১ েযাজলে পেজষে জিজ� তযাঁে গজবষণযা 

েমযাতি �জেন। ১৯৩২  েযাজল জেজয়নযা জববিজবি্যালয় গজবষণযাজর অনুজমযা-
জিত �জে। গজবষণযাজর জেজয়নযাে তথযা�জথত েযাস্্টেংেযােযাজেে বযাজে্যাজিে 
েযাজথ ৫২ গুণগত েযাষিযাত�যাজেে উপে জেজত্ত �জে �েযা হজয়জছল, যযা িজেদ্ 
ও অস্স্থ ব্জক্তজিে িন্য এ� ধেজনে বৃধিযারেম জছল। এজর জছল রেমিীবী 
মযানুজষে িীবনী তথ্ ব্বহযাে �েযাে ্থম পেীষিযামূল� অজেজ্তযা। েযা-
ষিযাৎ�যাে এবং গজবষণযাপরি উজনে েতজ�ে জবিতীয়যাজধ্ট এবং জবংে েতযা-
ব্দীে ্ থম িেজ� রেজম� পরেজণে অত্যাচযােমূল� িীবনযযারিযাে উপে এ�জর 
জচত্তযা�ষ্ট� িৃজটি পিয়।

    এ�জযযাজগ, িযাজহযািযা িজ়েত জছজলন জবখ্যাত গজবষণযায় "পমজেথযানযাল: 
এ�জর পব�যাে েম্প্রিযাজয়ে েমযািজবজ্যান", যযা জতজন পল লযািযাে্টজ�র্ এবং 
হ্যযান্স জিজেজলে েহজযযাজগতযায় জলজখজছন। ১৯৩২ েযাজলে গ্রীষ্ম�যাজল 
জতজন এই ্জতজবিজনে ্ধযান অংে জলজখজছজলন।

    ১৯৩৭ েযাজল, অজ্রেত্েযা�্যাজেটি েযােন তযাজ� �জয়� জিজনে পনযাজরে 
জিজয় অজ্রেয়যা ছযা়েজত বযাধ্ �জে, তযাে পিযােপূব্ট� ্স্থযান �যােযাি্ড। 
১৯৩৪ েযাল পথজ� েযামযাজি� গণতযাজন্ত্র� আজ্যালজনে েযাজথ তযাঁে পযযাগেূ-
রি অজ্রেযা�্যাজেটি েযােন বিযােযা জনজষধি �েযা হজয়জছল। শুধুমযারি আন্তি্টযাজত� 
হস্তজষিপ তযাজ� পযালযাজত েষিম �জেজছ।

>>

অেযামযান্য অনুজ্েণযাে উৎে

    িযাজহযািযা ্ থজম পগ্রর জরেজরজন স্থযানযান্তজেত হন, পযখযাজন পে পবে �জয়�জর 
্জয়যাগজযযাগ্ গজবষণযামূল� ্�জল্প িজ়েত জছল, যযাে মজধ্ উচ্চ পব�যাে-
পত্বে েযাজথ ওজয়লে খজনে অঞ্চজলে এ�জর িীজব�যা উতপযািন ্�জল্পে 
গজবষণযা  অন্তেু্টক্ত জছল। ১৯৪৫  েযাজল মযাজ�্টন যুক্তেযাজষ্ট্র চজল যযাওয়যাে পে 
জতজন আজমজে�যান ইহুজি �জমজরে গজবষণযা জবেযাজগ এ�জর পি লযাে 
�জেন। পযখযাজন জতজন পবে �জয়�জর পেীষিযামূল� গজবষণযা েম্পন্ন �জে-
জছজলন। ১৯৪৭ েযাজলে পেষ জিজ�, জতজন �লজবিয়যা জববিজবি্যালজয়ে 
�জলত েযামযাজি� গজবষণযা বু্জেযাজত চজল যযান এবং েবযার্ট প� মযার্টন-এে 
েযাজথ এ�জর ে�ল েহজযযাজগতযা শুরু �জেন। ১৯৪৯ েযাজল জতজন েহজযযাগী 
অধ্যাপ�  এবং ১৯৫৩ েযাজল জনউ ইয়�্ট জববিজবি্যালজয়ে পেযাশ্যযাল েযাই-
প�যালজি জবেযাজগে পূণ্ট অধ্যাপ� হন। ১৯৫৮ েযাজল জতজন ব্জক্তগত 
�যােজণ পগ্রর জরেজরজন জ�জে যযান এবং ব্রুজনল জববিজবি্যালজয়ে অধ্যাপ� 
হন; ১৯৬৫ েযাজল জতজন েযাজের্ জববিজবি্যালজয়ে পেযাশ্যযাল েযাইজ�যালজি 
জবেযাজগে পূণ্ট অধ্যাপ� জহেযাজব ্জতষ্যাতযা পি গ্রহণ �জেন। িযাজহযািযা 
২০০১ েযাজল যুক্তেযাজষ্ট্র মৃতু্ বেণ �জেন। অজ্রেয়যাে তযাে পিে পিজে, 
তযাঁে অেযাধযােণ েযা�ল্গুজল ১৯৮০-এে িেজ�ে পেজষে জিজ� তযাে 
িীবজন খুব পিজে হজয় পগল। জবিতীয় জববিযুজধিে পে জতজন অজ্রেয়যায় জ�জে 
পযজত পচজয়জছজলন, জ�ন্তু প�যান চযা�জেে ্স্তযাব পযান জন।

    পমজে িযাজহযািযা ২৫০ জরেও পবজে ্�যােনযা পলখ�, জবজেন্ন পষিরিজ� 
আছেযাজিত �জেজছন: �ম্টেংস্থযান এবং পব�যােত্ব; মজনযােযাব এবং মজনযােযাব 
পজেবত্টন, জবজেষ �জে ইহুজি জবজবিষ  েংক্রযান্ত; েযািৃশ্য এবং �তৃ্টত্ববযাি; 
িনস্যাস্থ্; গজবষণযা পধিজত এবং পধিজত; এবং মন:েমীষিণ। জবজেটি িযান্টযা-
লগুজলজত তযাে জবেযাল েংখ্� পয্টযাজলযাচনযাগুজল জবজেন্ন ববজ্যাজন� পষিরিগু-
জলজত তযাে গুরুত্বপূণ্ট আগ্রহ ্�যাে �জে। 

> আমেযা মযাজে িজহযািযা পথজ� জ� জেখজত পযাজে

    েযামযাজি� জবজ্যানী এবং েযািননজত�েযাজব িজ়েত নযাগজে� জহেযাজব, 
আমেযা তযাে ববজ্যাজন� �যাি এবং িীবনী পথজ� �ী জেখজত পযাজে? ্থ-
মত, পলখ� জহেযাজব আমেযা আমযাজিে জবজেন্ন ব্যা�গ্রযাউ্ড উজলেখ �েজত 
চযাই। আমযাজিে মজধ্ এ�িন জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যাজনে েম্পূণ্ট 
অধ্যাপ�, অন্য এ�িন  জচন্তযাজবি্যাে েযাজথ িজ়েত, এবং তৃতীয় িজনে  
অজ্রেয়যান পচবিযাে অব পলবযাজে পিস্থ। আমেযা বয়ে এবং জলজগিে জি� 
পথজ� জেন্ন। আমেযা আমযাজিে পরেূজমে জনজি্টটি জি�ও পেয়যাে �জে। 
আমেযা জতনিন এ�ই জববিজবি্যালজয় পেযাশ্যযাল েযাজয়ন্স (েমযািজবজ্যান ও 
অথ্টজবজ্যান) অধ্য়ন �জেজছ, এবং আমেযা েবযাই েযামযাজি� েমস্যাে 
েমযাধযান এবং েযামযাজি� ববষম্ হ্যাে �েজত েযাহযায্ �েজত চযাই।

    ্থম উপেংহযাজে আমেযা িযাজহযািযাে ববজ্যাজন� �যাি এবং িীবনী 
পথজ� আঁ�জত চযাই পয, আমযাজিে মযানুজষে বযাস্তব িীবজনে েমস্যাগুজলে 
উপে িৃজটি জনবধি �েযা উজচত। তযাে মযাজন িনগজণে েযামযাজি�                   

১৯৩৭ েযাজল পমজে িযাজহযািযা। স্ত্বজঃ এজিএেও 
(আ�্টযাইে �ে জি জহজ্রে অ� পেযাজেয়লজি ইন অজ্রেয়যা)। 
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েমস্যাগুজলে েযাজথ ব্জক্তগতেযাজব িজ়েত হওয়যা। িযাজহযািযাে িীবনী 
অজন� েযাল উিযাহেণ পিয়। এই ্বৃজত্ত  গজবষণযা উদেীজপত �জে, পযমন 
িযাজহযািযা তযাে পধিজতগত �যাজি তীরে ্জতজক্রয়যােীল, এবং েযামযাজি� ের-
নযাগুজলে আেও েযাল পবযাঝযাে িন্য এবং এমনজ� এজর েমযাধযান খুঁজি জিজত 
পযাজে। িযাজহযািযা পিযাে জিজয় বজলন পয জবমূজত্ট উন্নত ববজ্যাজন� ্শ্ন 
েযামযাজি� েমস্যাগুজল েংজ্যাজয়ত ও েমযাধযান �েযাে িন্য েব্টিযা �যায্ট�ে 
নয়। এই আজবিন নতুন নয় এবং িজহযািযাজ� জনজি্টটি নয়। আমেযা েবযাই 
িযাজন, এজর উত্তে পিওয়যাে পজষি েহি নয়।

    জবিতীয়ত, আমেযা িযাজহযািযা পথজ� জেজখ পয েযামযাজি� েমস্যা এবং 
েযামযাজি� ববষম্গুজলে জবজলেষজণে িন্য অজন� ববজ্যাজন� পষিজরিে আগ্রহ 
এবং জবজেন্ন ববজ্যাজন� েৃঙ্লযা পথজ� েহ�ম্টীজিে েহজযযাজগতযা ্জয়যািন। 
আন্তজঃেযাস্ত্রীয় ্জতজযযাজগতযা অেহযায়�, �যােণ ববজ্যাজন� পষিরি বিযােযা 
েযামযাজি� েমস্যাগুজল েযাগ �েযা েম্ব নয়। মযাজে িযাজহযািযাে �যাি প�যান 
ববজ্যাজন� েীমযানযা িযানত নযা, তযাে আন্তজঃেযাস্ত্রীয় প�যা�যাে জবজেষ �জে 
েমযািজবজ্যান ও মজনযাজবজ্যাজনে মজধ্। তযাে অ-হ্যাে�যােী েযামযাজি� মজনযা-
জবজ্যাজনে ধযােণযাজর তযাে েযাষযায় েযামযাজি� বযাস্তবতযা,েযামযাজি� �যাঠযাজমযা 
েংজযযাগ এবং ব্জক্তত্ব অজেজহত �েযাে িন্য �ল্েূ। (যথযাক্রজম, েমযাি-
জবজ্যান এবং মজনযাজবজ্যান)। অ-হ্যাে�যােী েযামযাজি� মজনযাজবজ্যাজনে �যাি 
হল েযামযাজি� ্জতষ্যাজনে প�যান অজেজ্তযাগুজল, �ীেযাজব তযাজিে ব্যাখ্যা 
মযানুজষে আচেণজ� ্েযাজবত �জে এবং তজবিপেীত ,এরযা জবজলেষণ �েযা। 
িজহযািযাে চযা�জেে পযাঁচজর পগযাপন �ম্ট�যাজডিে ধযােণযা এখনও এই েংজযযাগ-
জরে এ�জর চমৎ�যাে উিযাহেণ। ধযােণযাজর মজন �জে পয েযামযাজি� ্ জতষ্যান 
�ম্টেংস্থযান জহেযাজব এমন জনজি্টটি ধেজণে অজেজ্তযা েেবেযাহ �জে যযা 
মযানুজষে পমৌজল� চযাজহিযাগুজল পূেণ �জে। �ম্টেংস্থযান (১) জিন গঠন �জে; 
(২) মযানুষজ� েজক্রয় �জে; (৩) তযাজিে ব্জক্তগত পজেবযাজেে বযাইজে 
মযানুজষে েযামযাজি� জিগন্ত জবস্তৃত �জে; (৪) উচ্চতে পযৌথ উজদেশ্য অবিযান 
েযাজখ; এবং (৫)েযামযাজি� পজেচয় এবং জস্থজত ্িযান �জে।

    অন্তত পজচিমযা পিেগুজলজত, েযামযাজি� পজেবত্টজনে জবজলেষজণ এই 
পযাঁচজর পগযাপন �যাি এবং মযানুজষে পমৌজল� চযাজহিযাগুজলে েযাজথ েম্প�্টগুজল 
এখনও গুরুত্বপূণ্ট এবং িে�যােী। আমযাজিে জনজিজিেজ� আেও �ত েন 
েন জিজ্যােযা �েযা উজচত জ� পজেমযাণ এবং প�যান পগযাষ্ীে জ�ছু েযামযাজি� 
জব�যাে এই পমৌজল� চযাজহিযাগুজল লঙ্ঘন �জে। িযাজহযািযাে পধিজতগত নীজত 
অনুেযাজে, এই ধেজনে জবজলেষণ মযানুজষে বিনজ্ন িীবজনে অজেজ্তযা 
এবং তযাজিে চযাজহিযাগুজলে উপে জেজত্ত �জে হওয়যা উজচত। এরযা মজন েযাখযা 
পয আমযাজিে জবজলেষণ ্যাণবন্ত এবং আমযাজিে �লযা�ল আজেযা জববিযাে 
িন� �েযা  (প্যাবযাল ডযায়যালগ ৮.২ পত জচন্তযা ধযােযা জবষজয় আজলযাচনযা 
পিখুন)। আমযাজিে �লযা�ল বৃহত্তে পরেযাতযা খুঁজি পযাজব এবং িনেযাধযাে-
পণে আজলযাচনযাে উদেীপনযা পযাজব (ে�জলই এ�মত হজব নযা!)।
 
    পজেজেজষ, আমযাজিে জবজলেষণ মযানবতযাে উন্নয়জনে উপে িৃজটি জনবধি 
�েযা উজচত। আমযাজিে মজত, েযামযাজি� জবজ্যান েম্প্রজত প�ন েমযাজি 
আমযাজিে মযানবতযাে জব�যােজ� বযাধযা পিয় তযাে ্জশ্ন মজনযাজনজবে �জেজছ। 
এই জবজলেষণগুজল যখন আমযাজিে জববিব্যাপী েমযািগুজলে গুরুতে ও বব-
জচরি্ময় েযামযাজি� েমস্যাগুজলে মুজখযামুজখ হয় তখন তযাৎষিজণ�েযাজব 

পনজতবযাচ� বযা হতযােযািন� জনণ্টজয়ে �যােণ হয় এবং েযামযাজি� পনজতবযা-
চ� জহেযাজব এই ধেজনে পনজতবযাচ� িৃজটিেজগি আমযাজিে পজেচজয়ে অংে 
হজয় উজঠজছ। িযাজহযািযা অনুেেজণে পে, 

    আমযাজিে বযাস্তব গজবষণযায় এ�জিজ� আমযাজিে ববজ্যাজন� গজবষণযাজ� 
আেও েজনষ্েযাজব যুক্ত �েযা উজচত এবং অন্যজিজ� আজেযা আেযাবযািী 
মজনযােযাব জব�যাে �েযা উজচত। এজর জনউওজলবযােযাল জচন্তযা র্যাং�গুজলে ক্র-
মবধ্টমযান ্েযাজবে েমজয় ববজ্যাজন� ও েযািননজত� বক্তজব্ে পষিজরি 
এ�যাজডজম� িষিতযাে েূজম�যা েজক্তেযালী �েজত েহযায়তযা �েজব। 
আমযাজিে জবজলেষণগুজল অবশ্যই জনজ্যাক্ত ্জশ্নে উত্তে জিজত হজব: 
আমযাজিে মযানজব� জব�যাজেে িন্য আমযাজিে �ী েযামযাজি� েত্ট পূেণ �েযা 
উজচত?

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 

পিযাহযান বযাচযাে <johann.bacher@jku.at>
িুজলয়যা পহযা�ম্যান <Julia.HOFMANN@akwien.at> 
িি্ট হযাবম্যান <georg.hubmann@jbi.or.at>

১৯৩২ েযাজল পমজে িযাজহযািযাে জপএইচজড গজবষণযাে ্ছেি। যযা েম্প্রজত ২০১৭ েযাজল 
টিুজডজয়্র েযােল্যাগ �তৃ্ট� ্�যাজেত হজয়জছজঃ Marie Jahoda 
Lebensgeschichtliche Protokolle der arbeitenden Klassen 
1850-1930 [রেমিীবী মযানুজষে উপে পমজে িযাজহযািযাে পলখযা িীবন ও ঐজতহযাজে� 
্বন্, ১৮৫০-১৯৩০], েম্পযািনযায় পিযাহযান পবচযাে, অলরিযাউড �্যাজনযাইয়যাে-জ�নটিযাে, 
ও পমইনেযাি জিজয়ংলযাে। 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/volume-8-issue-2/
mailto:johann.bacher%40jku.at?subject=
mailto:Julia.HOFMANN%40akwien.at?subject=
mailto:georg.hubmann%40jbi.or.at?subject=
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> পতু্টগযাজল রেজম� েম্প�্ট 

এজলজেও এস্তযানকুই, ইউজনেযাজে্টজর অ� �ইবিব্যা, পতু্টগযাল এবং রেজম� আজ্যালন (আেজে ৪৪) ও েযামযাজি� পরেণী ও েযামযাজি� আজ্যালন 
(আেজে ৪৭) েম্পজ�্টত আইএেএ গজবষণযা পজেষজিে েিস্ এবং এজন্তযাজনও �যাজেজমজেযা প�জেইেযা, ইউজনেযাজে্টজর অ� �ইবিব্যা, পতু্টগযাল। 

>>

এবং েযামযাজি� েংলযাপ

পতু্টগযাল এ�জর অধ্ট-েীমযান্তবত্টী পিে যযা ১৯৭৪ েযাজল িীে্ট 
েমজয়ে বস্েতজন্ত্রে (১৯২৬ েযাজল শুরু হওয়যাে পে) মধ্ জিজয় 
এ�জর গণতযাজন্ত্র� েযাজষ্ট্র রূপযান্তজেত হজয়জছল। ১৯৩৩ েযাজলে 
েংজবধযান অনুযযায়ী বস্েযাচযােী "এস্তযাজিযা নজেযা" (নতুন েযাষ্ট্র)  

্জতজষ্ত হজয়জছল, যযা �্যাজেবযািী �জপ্টযাজেজরিজমে আিে্টগত জেজত্ত 
স্থযাপন �জে পযরযা রেজম� েংগঠনগুজলে উপে েযাষ্ট্রীয় জনয়ন্ত্রণ ববধ �জে পিয় 
এবং রেজম�জিে েজহংে জনপী়েজনে উপে জনজম্টত হয়।

    রেজম� পরেণীে ্জতজেযাধ ষিমতযা অজনয়জমতেযাজব এবং অেংহতেযাজব 
৪৮ বছজেে বস্েযাচযােী েযােন আমল ধজে জছল। প�বল ১৯৬০ িেজ�ে 
পেষ জিজ� �জপ্টযাজেেন েংগঠনগুজলে মজধ্ ্জতজেযাজধে জ�ছু েংগজঠত 
িল িৃজটিজগযাচে হজয় উঠজছল। এজর নগেযায়ন, উপকূলীয় এলযা�যায় িনেং-
খ্যাে েনত্ব, জ�ছু েে�যােী পেবযা বৃজধি এবং পেই েযাজথ অথ্টনীজতে তৃতীয় 
পেক্টজেে বৃজধিে �লযা�ল, যযা রেজমজ�ে মজধ্ নতুন েযামযাজি� েজক্রয়তযাে 
স্জযযাগ �জে পিয় (এখনও পগযাপনেযাজব)। এই প্ষিযাপজর বলযা যযায় পয 
১৯৭০ েযাজল আজবেূ্টত হওয়যা রেজম� েংগঠন আিও ্েযাবেযালী (আন্তজঃ-
চন্দ্রীয় ন্যযােনযাল, বত্টমযাজন জেজিজরজপ- পতু্টজগি রেজম�জিে েযাধযােণ েংে 
জহেযাজব পজেজচত)। যযাইজহযা�, এই েময়ব্পী (১৯৬০-এে িেজ�ে পেষ 
জি� পথজ� ২৫ এজ্ল, ১৯৭৪ েযাজলে জবপ্লব পয্টন্ত) অথ্টনীজতে আজপ-
জষি� উজবিযাধন ও পেবযা খযাজতে বৃজধি েজ্বিও, পতু্টগযাল ্ধযানত এ�জর 
গ্রযামীণ পিে জছল। ্যাথজম� জেল্প েস্তযা রেমেজক্তে উপে জেজত্ত �জে গজ়ে 
ওজঠ যযা েযাষ্ট্র জনয়জন্ত্রত অথ্টনীজত বিযােযা পবজটিত এবং এ�জর িমন�যােী এবং 
েষিণেীল েযােন আমজলে পয্টজবজষিত রেজম�, েংগঠন এবং েযাধযােণ 
েমযাজিে অন্তেু্টক্ত। 

    এজর জছল পগযালযাপী জবপ্লব (২৫ এজ্ল, ১৯৭৪) যযা রেজম� েম্প�্ট ও রেম 
অজধ�যাজেে বত্টমযান ব্বস্থযাে উদ্জবে পজেজবে েৃজটি �জে। প�বল তখন 
পথজ�ই পতু্টজগি েমযাজি েযামযাজি� মত জবজনময় ও রেম আইজনে �থযা 
বলযা যযায়। অজধ�ন্তু, ১৯৭৬ েযাজলে েংজবধযান অনুযযায়ী েমযািতযাজন্ত্র�  ্-
�ল্পজ� েযািজে গ্রহজণে পষিজরি পতু্টগযাল এ�জর জবেল পজচিমযা পিে হজয় 
ওজঠ। যযা পেই েমজয়ে (১৯৭৪-৫) েযামযাজি� ও িনজ্য় আজ্যালজনে 
েজক্তেযালী জবপ্লবী ্েযাবেযালীতযাে �যােণ। যযাইজহযা�, পেই বিন্দ্বমূল� ও 
জবপ্লবী েময়গুজলযা পিেজরে উপে গেীে জচনি প�জলজছল (েযাল এবং 
খযােযাপ উেয়েযাজবই)। যযা জবজেযাজধতযামূল� েযামযাজি� মজডলগুজলে মজধ্ 
এ�জর �যাঠযাজমযাগত েংেযাত স্থযাপন �জেজছল। এজর জবজেযাধী-পধিজতগত 
মতযািে্ট "জপজেজপ (�জমউজনটি িল) এবং িূেবত্টী এবং েযামযাজি� গণতযা-
জন্ত্র� বযা উিযাে মতযািে্ট" জপএে (েমযািতযাজন্ত্র� িল) এবং জপএেজড 
(েযামযাজি� গণতযাজন্ত্র� িল) জবেযাগগুজলযাে েযািননজত� পষিজরিে মজধ্ 
অনূজিত হজয়জছল। এই বিন্দ্বজর রেজম� েজমজত পষিজরিে মজধ্ এ�জিজ� 
জেজিজরজপ (�জমউজনটি ্েযাজবে এ�জর "পরেণী জেজত্ত�" রেজম� েজমজত 
গঠন) এবং অন্যজিজ�, ১৯৭৮ েযাজল ্জতজষ্ত েযাধযােণ রেজম� েজমজতে 
(ইউজিজর) এ�জর েংস্কযােবযািী ও 

জলেবজনে েযাস্তযায় পিওয়যাল জচরি ্�যাে �েজছ ১৯৭৪ 
েযাজলে ২৫ এজ্জলে পগযালযাপী জবল্পবজ�।
জচরিজঃ জ�বিল ইয়যাং, জক্রজয়জরে �মন্স। 
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েংলযাপ- চযাজলত রেজম� েজমজত গঠন) মজধ্ ্জত�জলত হজয়জছল। 

    নতুন েংজবধযাজনে অধীজন ্জতজষ্ত রেম আইন, ্যাথজম� পয্টযাজয় 
জবজেষত জবপ্লবী েমজয়ে তীরে পরেণী েংগ্রযাজমে ্েযাবজ� ্জত�জলত 
�জে। েংজবধযানজর বৃহৎ েযামযাজি� পয্টযাজয় এ�জর জরিিলীয় �যাঠযাজমযা ্ যাজত-
ষ্যাজন�েযাজব ্জতজষ্ত �জেজঃ এজর ১৯৮৪ েযাজল ্জতজষ্ত েযামযাজি� 
েংলযাপ (জেজপজেএে) এে স্থযায়ী �জমজর জছল যযা পেবত্টীজত ১৯৯১ েযাজল 
অথ্টননজত� ও েযামযাজি� পজেষি (জেইএে) বিযােযা ্ জতস্থযাজপত হয়। বযাস্তজব-
�েযাজব, েযামযাজি� েংলযাপ ও রেজম� েম্পজ�্টে ধেণ জবজেন্ন েযািননজত� 
েংজযযািন এবং েযামযাজি� অংেীিযােজিে মজধ্ ষিমতযা েম্পজ�্টত েজক্রয়-
তযাে পযােযাপযাজে অথ্টননজত� ও েযামযাজি� েূচ�গুজলে জব�যাজেে মযাধ্জম 
আজ্যাজলত হয়। গত ৩০ বছজে জবজেন্ন আইনী পজেবত্টনগুজল যযা েযামযাজি� 
নীজতমযালযাজ� েীমযাবধি �জেজছ এবং অব্বস্থযাপনযা, নমনীয়�েণ এবং রেম 
জবেযািজনে েযাধযােণ ্বণতযা অনুেেণ �জে তযা েং�জরে েময় এবং 
ববজবি� অথ্টনীজতে ্েযাজবে আজলযা়েন।  

    েযাম্প্রজত� ২০০৮ েযাজলে অথ্টননজত� েং�জরে উপে জবজেষ �জে 
পবইলআউর �যায্টক্রম (২০১১-১৪) চলযা�যাজল পতু্টগযাজলে উপে গুরুতে 
্েযাব জছল। পেই েমজয় পতু্টগযাজল "ব্জতক্রমধম্টী েযাজষ্ট্রে" আজবে্টযাজবে 
পজেজবে েৃজটি হয়। রিই�যা (ইউজেযাপীয় �জমেন, ইউজেযাপীয় প�ন্দ্রীয় 
ব্যাং� এবং আন্তি্টযাজত� মুদ্যা তহজবল) বিযােযা আজেযাজপত এবং পূব্টবত্টী 
ডযানপন্ী েে�যাে (্যাক্তন ্ধযানমন্ত্রী পযাজেযাে প�যাএলজহযাে পনতৃজত্ব 
জপএেজড/জেজডএে) বিযােযা পিযােযাজলযােযাজব ্জয়যাগ�ৃত �জঠযােতযাে মযারিযা 
েযামযাজি� ববষম্ তীরেতে �জে এবং েযামযাজি� ও েযামযাজি� বনেযাজি্ে 
প্ষিযাপজর যুক্ত রেম আজ্যালন বিযােযা চযাজলত জবজষিযাে ও ধম্টেজরে এ�জর 
চক্রজ� বি্টন �জে। 

    এই �জঠযােতযাে �যাঠযাজমযা েযামযাজি� েংগঠন এবং েযািননজত� এবং 
জবচযাজে� ্যাজতষ্যাজন�তযাজ� িজ়েত �জেজছল যযাে লষি্ জছল বযাজিজরে 
েযারজত ্জতপযালজনে মযাধ্জম এবং েযামযাজি� েংলযাপ ব্বস্থযাে ধ্ংজেে 
মযাধ্জম বযািযােজ� েযান্ত ও জস্থজতেীল �েযা। �জঠযাে মযারিযা ও নব্উিযােনী-
জতবযাজিে "েংস্কযােবযািী" জবষয়েূজচ রেম খেচ �মযাজনযা এবং বেখযাজস্তে   
ষিজতপূেণ, �যাজিে েময়জ� স্জবধযা অনুযযায়ী �েযা এবং পযৌথ �যােবযােীে 
েীমযাবধিতযাে িন্য এ�জর উপযাজয়ে েযাজথ এ�জরিত �জে। জবজেষত, রেজম� 
পরেণীজত ্জয়যাগ�ৃত স্জযযাগস্জবধযা �মযাজত অজন�গুজলযা ্তী�ী আইনত 
পজেবত্টজনে েূচনযা �েযা হজয়জছল। �ম্ট পজেষি এবং প�যাম্পযানী ইউজনয়ন 
উেজয়ে েূজম�যাজ� জবজেষযাজধ�যাে ্ িযাজনে বিজল িূেিে্টীেযাজব েংজবধযাজন 
রেজম� েজমজত গঠজনে েূজম�যাও েীজমত �েযা হয়।

    এ�েজগি রেজম� েম্প�্ট ব্বস্থযাপনযাে জবজেষ স্জবধযা েমজটিগত �যােবযােী- 
রেম চুজক্তে েীমযা এবং পযৌথ চুজক্তে েীমযাবধিতযাে �যােজণ পিযােযাজলযা বযাঁধযা 
পপযাহযায়। এই �যােজণ তযােযা পযজহতু চুজক্তেহ অথবযা ছযা়েযা এ�জর েমজঝযা-
তযাে েমজয়ে উপে জনে্টে �জে তযা উজদেশ্যমূল�েযাজব মযাজল�পষিজিে 
আনুকূল্ ্িে্টন �জে। �জঠযাে েমজয় রেজম� এবং মযাজল�জিে মজধ্ ষি-
মতযাে অ্জতেযাম্তযা বৃজধিে মযাধ্জম েযামযাজি� েংলযাজপে অবজেযাজধে ্-
�ৃজতজত পযৌথ �যােবযােীে এই পজেজস্থজত ্জত�জলত হয়। অন্যজিজ�, বৃহৎ 

েযামযাজি� পয্টযাজয় অথ্টননজত� ও েযামযাজি� �যাউজন্সল (জেইএে) রিই�যা 
েযাজথ হওয়যা অগিী�যাজেে চযাজপে অধীজন রেম েম্পজ�্টে �যাঠযাজমযাজ� ্ত্যা-
হযাে �েযাে পষিজরি এ�জর গুরুত্বপূণ্ট েূজম�যা পযালন �জেজছ। অতএব, বস্তু-
গুজলে তথযা�জথত "�যাঠযাজমযাগত েংস্কযােগুজলে" আেও জবস্তৃত ্জক্রয়যায় 
জমরে রেম আইজনে েযািননজত� ও আইনগত পজেচয় হযােযাজনযা ছযা়েযাই এ 
ধেজনে জেধিযান্তগুজল �মই ্জতজেযাধ �েজত পযাজে। 

    বযািযাে পমৌলবযাি বিযােযা জচজনিত �জঠযােতযাে বণ্টনযা বযাস্তবতযাে জব�ল্প 
জনণ্টজয়ে পধিজতজ� অনবধ �জে, পয প�যানও আইজন জবষয়স্জচজ� বযাধযা পিয় 
যযা রেম অজধ�যাে এবং েযামযাজি� ন্যযায়জবচযাজেে স্েষিযামূল� েযামযাজি� 
তজ্বি ্জত�জলত হয়। েযামযাজি� েংলযাপ ও নযাগজে�জত্বে ্�ৃত ্জতষ্যান 
ও েংগঠনগুজল জনজিজিেজ� েহজযযাজিত জহেযাজব আজবষ্যাে �জে এবং 
নতুন �জঠযােতযাে ববধতযাে িন্য যন্ত্রগুজলজত রূপযান্তজেত �জে। 

    গণতযাজন্ত্র�ী�েণ ্জক্রয়যাে পজে (১৯৭৪ েযাজলে জহেযাজব) চযােজর মুহূত্ট 
জচজনিত �েযা পযজত পযাজেজঃ ১৯৭০ এবং ১৯৮০ েযাজলে মজধ্ বৃহৎ 
েযামযাজি� েংলযাজপে জবস্তযাে এবং ষিয়; ১৯৯০ এে িেজ� ইউজেযাপীয় 
েজমেলন এবং জববিযায়ন ্জক্রয়যাে েযাজথ েম্পজ�্টত েযামযাজি� েংলযাজপে 
্ত্যাবত্টন; েযামযাজি� েংলযাজপ েং�জরে মুহূত্ট �জঠযােতযাে মযারিযাে জবস্তযাে 
এবং পেবত্টী জবধযাজন� েংস্কযাজেে েযাজথ েংযুজক্ত বিযােযা জচজনিত �েযা হজয়জছ; 
এবং েব্টজেজষ, বত্টমযান েমজয় েমযািতযাজন্ত্র� িলীয় েে�যাে, �জমউজনটি 
পযাজর্ট এবং বযাম ব্জ�ে মজধ্ েংেিীয় চুজক্তে মযাধ্জম আজপযাষ আজলযাচনযাে 
চক্রজর আজপযাষ আজলযাচনযাে ্জক্রয়যাগুজলে গুরুজত্বে ক্রমবধ্টমযান হ্যাজেে 
(উেয়ই পযৌথ �যােবযােী এবং জরিিলীয় ্জক্রয়যা) েযাজথ েংেজিে জিজ� 
ধযাজবত হজয়জছ।
 
    পজেজেজষ, েব্টজেষ েযাম্প্রজত� রিই�যা পেবত্টী যুগ েযামযাজি� েংলযাজপে 
িন্য নতুন েত্টযাজি েেবেযাহ �জে নতুন েযািননজত� েমযাধযাজনে বিযাে উন্ু-
ক্ত �জেজছ। এই �যােজণ, বত্টমযাজন ইউজেযাপীয় প্ষিযাপজর এই পিেজ� 
এ�জর পযাল্টযা-চজক্রে উিযাহেণ জহজেজব ধেযা হয়, যযা জবজেন্ন বযাম েযািনন-
জত� বযাজহনীে মজধ্ এ�জরিত হওয়যাে এ� জবস্ময়�ে েম্যাব্তযা ্িে্টন 
�জে। এই নতুন েযািননজত�-রেজমে রুপজেখযায়, এজর শুধু েযািননজত�-
িলীয় েমথ্ট� নয় নযা, েযামযাজি� ্জতবযাি আজ্যালন বেং রেজম� েজমজতে 
জবজেন্ন ্�ৃজতে �ম্ট�যাডি, যযা পিযার এবং আজপযাষ আজলযাচনযাে 
্জক্রয়যাগুজলজ� েমথ্টন �জে এমন পজেজবে েৃজটিজত অবিযান েযাজখ। এই 
েমযাধযান বিযােযা উত্যাজপত েজ্হ ও জবভ্যাজন্তে েজ্বিও পতু্টজগিজিে অজেজ্-
তযাগুজল পিখযায় পয েযামযাজি� েংলযাজপে েজবষ্যত েযািননজত� ও রেম পজে-
ম্ডজল পবজটিত েযামযাজি� ্জতজনজধজিে মজধ্  নতুন রূপজেখযাগুজলে অন্ত-
েু্টক্ত। এজর ্িে্টন �জে পয অথ্টননজত�-আজথ্ট� পুনরুধিযাে, তযাে উত্যান 
পতন েজ্বিও, েযামযাজি� নীজত পুনরুধিযাে এবং পিযাজরে েযািনীজতে পুনরু-
জ্জীবন এ�জর ্জতজনজধ গণতজন্ত্রে েযাজথ জমজলত হজত পযাজে যযাে মজধ্ বিন্দ্ব 
এবং আজপযাষ আজলযাচনযা অজবজছেি্।

েেযােজে পযযাগযাজযযাজগে িন্যজঃ 
এজলজেও এস্তযানকুই <elisio.estanque@gmail.com>
এজন্তযাজনও �যাজেজমজেযা প�জেইেযা <acasimiroferreira@gmail.com>

mailto:elisio.estanque%40gmail.com?subject=
mailto:acasimiroferreira%40gmail.com?subject=
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> প্যাবযাল ডযায়যালগ-এে 
   বযাঙযাজল েম্পযাি� িজলে
   পজেজচজত

 

পেযাজ�য়যা আক্তযাে আজে� জবন আজল  পমযাজঃ ইউনুছ আজল আবদুলেযাহ-জহল-মুহযাইজমন পচৌধুেী 

মুস্তযাজ�িুে েহমযান খযাইরুন নযাহযাে িুজয়ল েযানযা 

ইেেযাত িযাহযান আইমুন �যািী �যাজিয়যা ই�বযাল হযাজববুল হ� খ্�যাে হযােযান মযাহমুি 

পতৌজ��যা স্লতযানযা পহলযাল উজদেন 

প্যাবযাল
ডযায়যালগ 

>>
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পেযাজ�য়যা আক্তযাে বযাংলযাজিজেে  উন্নয়ন ্�জল্পে এ�িন িযাতীয়  পেযা-
মে্টিযাতযা ও পপেযািীবী। জলগি �ম্ট পজে�ল্পনযা, জ�জেযােীজিে িন্য পুজটি, 
ও খযাি্ জনেযাপত্তযা িন্য িলবযায়ু পজেবত্টন জস্থজতস্থযাপ�তযা জবষজয় তযাে 
গজবষণযাে আগ্রহ েজয়জছ। জতজন বযাংলযাজিজেে ঢযা�যা জববিজবি্যালজয় 
এ�িন জপএইচজড ্যাথ্টী। তযাে জপএইচজড গজবষণযাে জবষয় ঢযা�যাে েযাষযা, 
েংস্কৃজত ও পযাঠিযান। জতজন ঢযা�যা জববিজবি্যালজয় েমযািজবজ্যাজন স্যাত� 
এবং স্যাতজ�যাত্তে েম্পন্ন �জেজছন। 

আজে� জবন আলী ঢযা�যাে ইটিযান্ট  ইউজনেযাজে্টজরে  েমযািজবজ্যাজনে জেষি� 
এবং বযাংলযাজিে জেজত্ত� ইংজেজি বিজন� পডইজল অবিযােেযাে-এে েম্পযা-
ি�ীয় পযাতযাে েম্পযাি� জহজেজব �যাি �জেন। জতজন  ২০১৭ েযাল পথজ� 
অজ্রেজলয়যাে পে্রিযাল কুইন্সল্যা্ড ইউজনেযাজে্টজরে েহ -গজবষ�  জহজেজবও 
�যাি �েজছন। জতজন েযােজতে নয়যা জিজলেে েযাউথ এজেয়যান ইউজনেযাজে্টজর 
পথজ� েমযািজবজ্যাজন এমএ �জেজছন। তযাঁে গজবষণযাে জবষয়বস্তু িযাতী-
য়তযাবযাি, েন্ত্রযােবযাি, পজেচয় গঠন, ধজম্টে েমযািজবজ্যান এবং ্যা�ৃজত� 
দুজয্টযাজগে ইজতহযাে। 
 
ইউনূে আলী  ঢযা�যা জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যান জবেযাজগে স্যাতজ�যাত্তে 
ছযারি। তযাঁে গজবষণযাে আগ্রজহ অন্তেু্টক্ত েজয়জছ  জলগি ও উন্নয়ন, িনস্যাস্থ্ 
এবং জেশু েমযাজি�ী�েণ।

আবদুলেযাহ-জহল-মুইজহজমন পচৌধুেী এ�িন গুণগত বযািযাে গজবষ�। বত্ট-
মযাজন জতজন প�যায়যা্রযাম �নজিউমযাে েজলউেজনে েহজযযাগী জহেযাজব �যাি 
�েজছন। জতজন ঢযা�যা জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যাজন স্যাত� এবং স্যাত-
প�যাত্তে েম্পন্ন �জেজছন। তযাঁে গজবষণযাে আগ্রজহে জবষয় বযাংলযাজিজে 
েযামযাজি� গঠজনে েযাজথ েম্পজ�্টত ধম্টীয় বণ্টনযাগুজলে পজেবত্টজনে ধেন।

ইেেযাত িযাহযান আইমুন ঢযা�যা জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যান জবেযাজগে 
্েযাষ�। জতজন ঢযা�যা জববিজবি্যালজয় েমযািজবজ্যাজন স্যাত� এবং স্যাতজ�যা-
ত্তে  েম্পন্ন �জেন। তযাে গজবষণযা আগ্রজহে মজধ্ জলগি েম্প�্ট এবং খযাি্ 
জনেযাপত্তযা েযােন অন্তেু্টক্ত।
  
�যািী �যাজিয়যা ই�বযাল েমযািজবজ্যাজন স্যাত� এবং স্যাতজ�যাত্তে েম্পন্ন 
�জেন এবং এমজ�ল জডজগ্র অি্টজনে িন্য প়েজছন। বত্টমযাজন জতজন েযাউথ 
এজেয়যা ইনজটিজরউর অব পেযাশ্যযাল রিযান্স�জম্টেন (এেএআইএেজর)-এে 
এডজেযাজ�জে এ্ড পনরওয়যাজ�্টং জবেযাজগে পজেচযাল� জহজেজব �যাি 
�েজছন।

হযাজববুল হ� খ্�যাে, জপএইচজড (জপরেবযাগ্ট জববিজবি্যালয়) েংযুক্ত 
আেব আজমেযাজতে আবুধযাজবে িযাজয়ি জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যাজনে 
অধ্যাপ� এবং আন্তি্টযাজত� েমযািনবজ্যাজন� েংস্থযা (আইএেএ)-এে 
েযামযাজি� পজেবত্টন ও উন্নয়জনে েমযািজবজ্যান (আেজে ০৯) জবষয়� 
গজবষণযা পষ্টজিে েহ-েেযাপজত। তযাঁে গজবষনযায় জববিযায়ন ত্বি, অজেবযােন, 
েযাষ্ট্র, নযাগজে� েমযাি, গণতন্ত্র, েযািনীজতজত েযামজে�যায়ন ও দুজে্টষি অন্ত-
েু্টক্ত েজয়জছ। খ্�যাে রেযায়যান রযান্টযাজেে েযাজথ প্যাবযালযাইজিেনজঃ ইটি/
ওজয়টি (পেইি, ২০১০) েহ�যােী পলখ� এবং পগযােযান পথেবজন্টে েযাজথ 
এজেয়যা অ্যা্ড ইউজেযাপ ইন প্যাবযালযাইজিেনজঃ �জ্রজন্রে, জেজিওন্স, 
এ্ড পনেনে (জরেল, ২০০৬) এবং িযান পনিযােেীন জপরযােে-এে েযাজথ 
২১ পেঞ্চুজে  প্যাবযালযাইজিেনজঃ পযােজপেজক্টে ফ্ম জি গল� (দুবযাই ও 
আবুধযাজবজঃ িজয়ি ইউজনেযাজে্টজর প্ে, ২০১০) েহ-েম্পযািনযা �জেন।

হযােযান মযাহমুি �যাতযাজেে নথ্ট-ওজয়টিযান্ট জববিজবি্যালজয় স্থযায়ী েহ�যােী 
অধ্যাপ�। জতজন �্যাজলজ�যাজন্টয়যা লে এজঞ্জজলে জববিজবি্যালয় পথজ� েমযা-
িজবজ্যাজন জপএইচজড, পরযাজ�ওে পেযাজ�য়যা ইউজনেযাজে্টজরে প্যাবযাল 
টিযাজডজত এমএ এবং বযাংলযাজিজেে ঢযা�যা জববিজবি্যালজয় েমযািজবজ্যাজন 
স্যাত� এবং স্যাতজ�যাত্তে েম্পন্ন �জেজছন। জতজন যুক্তেযাজষ্ট্র বল পটির ইউ-
জনেযাজে্টজরে েমযািজবজ্যান জবেযাজগে জেজিজরং অনুষি েিস্ জছজলন। তযাঁে 
জেষিণ ও গজবষণযায় েমযািজবজ্যান ত্বি, জববিযায়ন, আন্তি্টযাজত� অজেবযােন 
ও উন্নয়ন, পজেচয় েযািনীজত এবং জববিব্যাপী নৃত্বি অন্তেু্টক্ত। তযাে 
গজবষণযা �যাজে্র পেযাজেওলজি, মযাইজগ্রেন অ্যা্ড পডজেলপজম্র, �নজর-
ম্পেযাজে িযাজটিে জেজেউ এবং িযান্টযাল অব পেযাজেওইজ�যানজম� জেেযাচ্ট 
অ্যা্ড পডজেলপজম্র-এ ্�যাজেত হজয়জছ।

মুস্তযাজ�িুে েহমযান ঢযা�যা জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যান জবেযাজগে স্যাত-
প�যাত্তে জেষিযাথ্টী। স্যাত� �লযা�জল অেযামযান্য �ৃজতত্ব অি্টজনে িন্য 
২০১৮ েযাজল জতজন স্ণ্টপি� পপজয়জছন। তযাে গজবষণযাে পষিরি হজছে 
জচজ�ৎেযা েমযািজবজ্যান ও িনস্যাস্থ্ ।

খযাইরুন নযাহযাে জেএইচ প�য়যাে জলজমজরজডে েযাষণ ও েযাষযা জচজ�ৎে�  
জহেযাজব �যাি �েজছন। জতজন  ঢযা�যা জববিজবি্যালজয়ে েযাষযাজবি্যা জবষজয় 
জবএ (অনযাে্ট) ও এমএ এবং েযামযাজি� জবজ্যাজনে জপেচ অ্যা্ড ল্যাগিুজয়ি 
পথেযাজপ জবষজয় স্যাতজ�যাত্তে েম্পন্ন �জেজছন।

িুজয়ল েযানযা  ফ্যাজন্সে ইএইচইএেজপ স্কুল অ� পযাবজল� পহলজথে স্যাত-
প�যাত্তে ইেযােমুে স্কলযাে। তযাঁে গজবষণযা আগ্রজহে মজধ্ েজয়জছ িূষণ�যােী 
উপযািযান, জবষযাক্ত ধযাতুে েযাজথ পজেজবজেে ্েযাব এবং জেশুজিে েযােীজে� 
ও জ্যানীয় স্যাস্থ্ েম্পজ�্টত �যােণ অনুেন্যান �েযা। জতজন জবজেন্ন িযাতীয় ও 
আন্তি্টযাজত� িযান্টযালগুজলজত পজেজবেগত স্যাস্থ্, নযােী ও জেশু স্যাস্থ্,  �যা-
জড্টওেযােকুলযাে েমস্যা, ধূমপযান, স্যাজস্থ্ে েযামযাজি� জনধ্টযাে�েমূহ এবং 
স্যাস্থ্ ববষম্-এে উপে গজবষণযা ্বন্ এবং বইজয়ে অধ্যায় ্�যাে 
�জেজছন। 

পতৌজ��যা স্লতযানযা �যানযাডযাে েযাে�যাজচযায়যান জববিজবি্যালজয়ে েমযািজবজ্যা-
পন জপএইচজড জেষিযাথ্টী। তযাে গজবষণযাে আগ্রহ িুজ়ে েজয়জছ  বযাধ্ট�্ এবং 
মযানজে� স্যাস্থ্, স্যাস্থ্ ও অস্স্থতযাে েমযািজবজ্যান, িনেংখ্যা, েযামযাজি� 
ববষম্, দুজয্টযাগ ব্বস্থযাপনযা ও দুব্টলতযা অধ্যায়ন। �যানযাডযাে জপএইচজড 
প্যাগ্রযাজম পযযাগিযান �েযাে আজগ জতজন ইটিযান্ট ইউজনেযাজে্টজর, বযাংলযাজিে-এ 
েমযািজবজ্যাজনে ্েযাষ� জহজেজব �ম্টেত জছজলন। জতজন রে্যা� বযাংলযা-
পিে-এ গজবষণযা মূল্যায়ন জবেযাগ(পেড)-এ �যাি �জেজছন। জতজন েযাউথ  
এজেয়যান িযান্টযাল অব পেযােযাল েযাজয়জন্সজেে েহজযযাগী েম্পযাি� এবং 
এেএআইএেজর-এে েহ-্জতষ্যাতযা।

পমযাজঃ পহলযাল উজদেন  বযাংলযাজিজেে ইটি ওজয়টি  ইউজনেযাজে্টজরজত েমযাি-
জবজ্যান জবেযাজগে পল�চযােযাে। জতজন ঢযা�যা জববিজবি্যালজয় েমযািজবজ্যাজন 
স্যাত� এবং স্যাতজ�যাত্তে েম্পন্ন �জেন। েযাউথ এজেয়যান িযান্টযাল অব 
পেযােযাল েযাজয়জন্সে-এে েম্পযাি�ীয় েহ�যােী এবং এেএআইএেজর-এে 
েহ�যােী পজেচযাল� (গজবষণযা ও উদ্যাবন জবেযাগ) জহেযাজবও জতজন �যাি 
�েজছন। তযাঁে গজবষণযাে আগ্রজহে জবষয় েমূজহে মজধ্ েজয়জছ  পজেজবে 
েমযািজবজ্যান, স্যাজস্থ্ে েমযািজবজ্যান এবং উত্তে-আধুজন�তযাবযাি।


