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> সম্লোেকীয়

স  মলোিজবজ্লোনীতেে লষি্ গকবল েলোতেে জবজ্লোনী গজডিে  মতধ্ই 
আতললোচনলো চলোজলতয় যলোওয়লো নয়, বেং িনসলোধলোেতেে সলোতে িনস্বলোে্ 
জবষয়ক জবজিন্ন জবষয় জনতয় আতললোচনলো ও জবেতক্ও িজ়িে হওয়লো । 
গে এক েেতক নজদিনী সুদিে, একিন প্রখ্লোে িলোেেীয় সমলোিজব-

জ্লোনী এবং সলোমলোজিক কম্ী একলোতডজময়লো এবং অ্লোজটিজিিতমে মধ্কলোে সীমলোনলোতক 
চ্লোতলঞ্জ িলোজনতয়জেতলন এবং েলোিননজেক েেতষিতেে মলোধ্তম িলোেতে সলোমলোজিক 
অজবচলোতেে মুতখলোমুজখ হতয়জেতলন। গ্লোবলোল ডলোয়লতগে এই সংখ্লোজটে সূচনলো সলোষিলো-
তকলোতে সুদিে িলোেতেে "বলোস্লোে যুদ্ধ" এে অেীে ও বে্মলোন েজেজথিজে এবং এই 
েলোৎষিজেক সমতয় একিন িলোল বুজদ্ধিীবী  এবং একিন িলোল সমলোি কম্ী হওয়লোে 
সমস্লোে সম্তক্ কেলো বতলতেন।

আমলোতেে প্রেম জসতম্লোজিয়লোম "রূেলোন্তে ও জবকল্প" শুরু হয় দুজট গ্তথিে আতললোচ-
নলোে মলোধ্তম গযখলোতন সমলোিজবজ্লোতনে ইজেহলোতসে মলোধ্তম জবকল্প সমলোি এবং 
সম্লোব্ িজবষ্যতেে উেে সমলোিেলোজ্বিক প্রজেচ্ছজব জচজনিে কতে এবং এই িলোেীয় 
প্রজেচ্ছজবজট গকন মুক্ত গচেনলোে ধলোেেলোে সলোতে সমলোিেলোজ্বিক সমলোতললোচনলোতক এক-
জরেে কেলোে িন্ আতললোচনলো হয়। ললোজেন আতমজেকলোে একজট বই একজট সুসংহে  
সমলোতিে িন্ েলোিননজেক সংগ্লোম এবং “বুতয়ন জিজিে” (সুদিে িীবন) এে  মে 
ধলোেেলোে িূজমকলোে কেলো েুতল ধতেতে। অন্জেতক, কলোেলোতেে একজট অবেলোন আেব 
জবতবেে সম্লোব্ িজবষ্যতেে জচরে েুতল ধতেতে। েজষিে আজরিকলো এবং জিবিলোবুতয়ে 
জনবন্ধগুতললো কীিলোতব মলোনুষ েলোতেে িীবতন ব়ি ধেতনে েজেবে্ন জনতয় আতস (এই 
গষিতরে িলবলোয়ু েজেবে্তনে প্রিলোব উতলেখ্) এবং কলোজ্ষিে নীজেগে েজেবে্নগুজল 
কী কী বলোধলোে মুতখলোমুজখ হতে েলোতে গস সম্তক্ েে্জিজতিক গতবষেলো অবেলোজেে  
হয়। 

এজেক ওজলন েলোইট, একিন অসলোধলোেে সমলোিজবজ্লোনী যলোে িীবন এবং কম্িীবন  
সমেলো, স্বলোধীনেলো এবং সম্প্রেলোতয়ে ধলোেেলোগুজলে প্রজে জনতবজেে জেল;  জেজন ২০১৯ 
এে িলোনুয়লোেীতে আমলোতেে গেত়ি চতল গগতলন । েলোঁে মহলোপ্রয়লোতে আমেলো এমন 
একিন  সমলোিজবজ্লোনী হলোজেতয়জে যলোে গরেেী, মলোক্স এবং "সজে্কলোতেে ইউতটলো-
জেয়লো" সম্তক্ কলোি গকবল জববেিুত়ি সহকম্ীতেে অনুপ্রলোজেে কতেজন,  এমনজক 
অজধকেে  ন্লোয্ ও গেেলোজ্রিক সমলোি গঠতনে িন্ সংগ্লোমী সব  কম্ীতেেও প্র-
িলোজবে কতে । জবতবেে জবজিন্ন থিলোন গেতক দু'িন ঘজনষ্ঠ বন্ধু েলোঁে িীবন এবং কতম্ে 
প্রজে রেদ্ধলো জনতবেন কতেন ।

আমলোতেে জবিেীয় জসতম্লোজিয়লোতম জবেজিে জেগ্লোতফ, জলনলো আবীেলোতফহ এবং কলোজরি 
আজিক জববেিুত়ি েজডিেতেে "জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্" এে মতধ্ সম্তক্ে 
জবষতয় েলোতেে গতবষেলো উেথিলোেতনে িন্ আম্রিে িলোজনতয়জেতলন। জনবন্ধগুজল এই 
সম্তক্ে জবজিন্ন জেক গযমন ইউতেলোেীয় এবং নজড্ক েৃজটিতকলোে গেতক গতবষেলোে 

িন্  অে্ বেলোতদেে  গষিতরে জলঙ্গ ববষম্, গচক প্রিলোেত্রিে জথিেলোবথিলো এবং গিনডলোে 
্লোজডে িলোগ্, আেব অঞ্চতল জলঙ্গ ববষতম্ে ধলোেলো  এবং প্রজেবন্ধকেলো এবং 
এেীয়লোতে জলঙ্গজিজতিক  রেতমে উেে আতললোকেলোে কতে। 

জনবন্ধগুজল আমলোতেে সলোমলোজিক অগ্গজে বলো জলঙ্গ সমেলো সম্তক্ জবজিন্ন জবেক্  
সম্তক্ একজট অন্তেৃ্জটি গেয় এবং একজট জবজ্লোন জহসলোতব সমলোিজবজ্লোন কীিলোতব 
সলোম্ এবং সলোমলোজিক ন্লোয়জবচলোতেে িন্ বলোস্ব সম্মে  সমলোধলোন জেতে েলোতে েলো 
জনতয় আতললোচনলোে সূরেেলোে কতে। অবেলোনগুজল সলোমলোজিক কম্কলোতডিে প্রতয়লোিনীয়েলো  
এবং জলঙ্গ সমেলোে িন্ ল়িলোই চলোজলতয় যলোওয়লোে প্রতয়লোিনীয়েলোে জেতক ইজঙ্গে কতে 
যলোতে সমেলো জিজতিক সমলোতিে জেতক অগ্সে হওয়লো যলোয় । "েজষিে আজরিকলো গেতক 
সমলোিজবজ্লোন" আমলোতেে আঞ্চজলক আতললোচনলোে অংে জহসলোতব প্রেম জনবন্ধজট 
েজষিে আজরিকলোে েলোজেরি্ এবং ববষতম্ে অবথিলো আতললোচনলোে মলোধ্তম েুতেলো আজরি-
কলোে িন্ একজট সেক্েলো বলোনী জহসলোতব েুতল ধতেতে।

জবিেীয় েলোঠ্জট েজষিে আজরিকলোে ক্লোজেেম্লোজটক গীি্লোে রিমবধ্মলোন িনজপ্রয়েলো 
এবং জবেক্গুজল জনতয় আতললোচনলো কতেতে এবং এই জবষতয় সমলোিেলোজ্বিক কতনঠে 
নীেবেলোতক আতললোচনলোতে জনতয় এসলোতে। েেবে্ী দুজট প্রবন্ধ েজষিে আজরিকলোে খজন 
রেজমকতেে েজেজথিজে জনতয় জবেতক্ে অবেলোেেলো কতেতে, একজটতে  গেখলোয় গয 
কীিলোতব অন্তিু্জক্তে বক্তব্জট নলোেীতেে জকেু জনজে্টি কলোি  গেতক বলোে গেওয়লোে 
জবতেলোজধেলো কতে এবং জবিেীয় প্রবন্ধজট কলোতললো গবকলোে প্রলোক্তন-খজন রেজমকতেে 
একজট নৃেলোজ্বিক গতবষেলো উেথিলোেন কতে এবং েলোতেে আত্মজববেলোস এবং আত্মমূ-
গল্ে  উেে গবকলোেতবেে প্রিলোব েুতল ধতে । 

েলোে এস সলোললোতমে  খলোে্ ব্বথিলো েেীষিলো জনেীষিলো কতে একজট জনবতন্ধ েলোনিলোজন-
য়লোে রেমিীবী মলোনুতষে কলোে গেতক আমেলো জক  জেখতে েলোজে েলো আতললোচনলো কেলো 
হতয়তে। জিবিলোবুতয়ে ইজেহলোতসে জেতক েলোজকতয়, েেবে্ী জনবন্ধজট জিবিলোবুতয়ে 
জেকলোেী েলোত্রেে  রূেলোন্তে এবং গসতষিতরে  মুনলোফলো সঞ্চয় এবং েলোিননজেক প্রিনতনে 
েদ্ধজেগুজল েেীষিলো কতে।  এই জসতম্লোজিয়লোমজট গেষ হয় অ্লোতলজসিয়লো এবং এডও-
য়লোড্ ওতয়ব্লোতেে একজট অসলোধলোেে এবং অন্তেৃ্জটি সম্ন্ন  ফতটলো-প্রবন্ধ গসলোনলোে 
উেে জনজম্ে গিলোহলোতনসবলোতগ্ে ইজেহলোতসে  মলোধ্তম ।

      
                         জব্জিে আতলনবলোক্লোে ও ্লোউস গেলোতে

গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে সম্লোেকবিয় 

 
> আইএসএ-এে ওতয়বসলোইতট ১৭জট িলোষলোয় অনূজেে গ্লোবলোল ডলোয়লগ ম্লোগজিনজট েলোওয়লো যলোয়। 
>গলখলো েলোঠলোতে েলোতেন globaldialogue.isa@gmail.com -এই ইতমইতল। 
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http://www.isa-sociology.org/en
mailto:globaldialogue.isa%40gmail.com?subject=
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সম্লোেক:সম্লোেক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকলোেী সম্লোেক:সহকলোেী সম্লোেক: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহতযলোগী সম্লোেক:সহতযলোগী সম্লোেক: Aparna Sundar. 

জনব্লোহী সম্লোেক:জনব্লোহী সম্লোেক: Lola Busuttil, August Bagà. 

েেলোমে্ক:েেলোমে্ক: Michael Burawoy.

গেমলোধ্লোম েেলোমে্ক:গেমলোধ্লোম েেলোমে্ক: Juan Lejárraga.

েেলোমে্ক সম্লোেক:েেলোমে্ক সম্লোেক: 
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa 
Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova 
Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasega-
wa, 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.

আঞ্চজলক সম্লোেনলো েজেষেআঞ্চজলক সম্লোেনলো েজেষে
আেব জববে:আেব জববে: Sari Hanafi, Souraya Mouloudji Garroudji, 
Fatima Radhouani, Mounir Saidani. 

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

বলোংললোতেে:বলোংললোতেে: হলোজববুল হক খদিকলোে, হলোসলোন মলোহমুে, িুতয়ল েলোনলো, ইউএস 
গেলোতকয়লো আক্তলোে, গেৌজফকলো সুলেলোনলো, খলোইরুন নলোহলোে, গহললোল উজদেন, 
মুহলোইজমন গচৌধুেী, গমলোঃ ইউনুস আলী, গমলোস্লোজফিুে েহমলোন, হলোসলোন আল 
বলোন্নলো, েলোহজমে উল ইসললোম, ইেেলোে সুলেলোনলো জনজে, ফলোজেমলো-েুি 
গিলোহেলো জিললোম। 

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

রিলোন্স/গপেন: রিলোন্স/গপেন: Lola Busuttil.

িলোেে: িলোেে: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Pragya Sharma, 
Manish Yadav, Sandeep Meel. 

ইতদিলোতনজেয়লো:ইতদিলোতনজেয়লো: 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. 

ইেলোন:ইেলোন: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shah-
rabi, Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

িলোেলোন:িলোেলোন: Satomi Yamamoto, Yuko Masui, Riho Tanaka, 
Marie Yamamoto, Shogo Ariyoshi, Kauzma Kawasaki, 
Sae Kodama, Koki Koyanagi, Tatsuhiro Ohata, Shunji 
Sugihara, Ryo Wakamatsu.

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

গেলোললোনড: গেলোললোনড: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, 
Katarzyna Dębska, Anna Dulny-Leszczynska, Krzysztof 
Gubański, Monika Helak, Sara Herczyńska, Justyna 
Kościńska, Agata Kukla, Adam Müller, Weronika Peek, 
Zofia Penza-Gabler, Jonathan Scovil, Agnieszka 
Szypulska, Aleksandra Wagner, Mateusz Wojda.

্তেলোমলোজনয়লো:্তেলোমলোজনয়লো: Cosima Rughini, Raisa-Gabriela Zamfirescu, 
Luciana Anăstăsoaie, Cristian Chira, Diana Alexandra 
Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, 
Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana Lotrea, Ioana Mălureanu, 
Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Oana-Elena 
Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Susana 
Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Maria Stoicescu, 
Cătălin Varzari.

েলোজেয়লো:েলোজেয়লো: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina 
Isaeva. 

েলোইওয়লোন:েলোইওয়লোন: Jing-Mao Ho.

্েুজক্:্েুজক্: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

 সম্লোেনলো েজেষে

SAGE প্রকলোেনীে উেলোে অনুেলোতন-
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ প্রকলোে কেলো সম্ব 
হতয়তে। 

জিজড 

সমলোতিে বে্মলোন সংগঠতনে রূেলোন্তে এবং জবকল্পগুজলে প্রজেচ্ছজব সব্েলো সমলোিেলোজ্বিক জচন্তলোে অংে 
হতয় েলোঁজ়িতয়তে, গযমন সলোমলোজিক েজেবে্ন ও রূেলোন্ততেে জবষতয় েজেষিলোমূলক গতবষেলো েতয়তে। 
জববেিুত়ি এই অবেলোনগুজল এই সমস্লোগুজলে েলোজ্বিক েলোেলোেলোজে অজিজ্েলোগে গতবষেলোে েৃজটি 
গেয়।

জববেব্লোেী, নলোেীেলো এখনও েজেরি ও প্রলোজন্তকতেে একজট বৃহৎ অনুেলোতেে অংে। এই জসতম্লোজিয়লোতমে 
িন্ সংগৃহীে জনবন্ধগুজল গতবষেলো েহজবল এবং জনওজলবলোতেজলিম েলো্রে ও রেম গেতক শুরু কতে 
জবজিন্ন গষিতরে জলঙ্গ ববষতম্ে সম্ক্ জনতয় আতললোচনলো কতে।

এই জবিলোগজট েজষিে আজরিকলোে েলোজ্বিক েৃজটিিজঙ্গ এবং অজিজ্েলোমূলক গতবষেলোে অন্তেৃ্জটি গেয় যলো 
গকবলমলোরে এই গেে নয়, জিবিলোবুতয় এবং েলোনিলোজনয়লো েলোেলোেলোজে সমগ্ আজরিকলো সম্জক্ে জবেজক্ে 
জবষয়গুতললোতক অন্তিু্ক্ত কতে। গিলোহলোতনসবলোতগ্ে ইজেহলোস সম্তক্ ফতটলো-প্রবন্ধজট েহতেে একজট 
সজচরে ধলোেেলো  গেয়। 



 

>জথিজে ও েজেবে্ন:  মলোজক্ন যুক্তেলোত্রে জলঙ্গ ববষম্ 
মলোগ্লোতেট আব্লোহলোম, যুক্তেলো্রে 
>আেব জবতবে জলঙ্গ অসমে  
জলনলো আজবেলোতফহ, গলবলোনন 
>এজেয়লোয় জলঙ্গজিজতিক রেম ও অসমেলো   
জনতকলোললো েলোইেলোে, যুক্তেলোি্
>IPSP: সলোমলোজিক অগ্সেেলো, জকেু জলঙ্গজিজতিক প্রজেজববি   
গিফ হলোন্, জফনল্লোনড,  সুইতডন,  যুক্তেলোি্
> আজরিকলোে(েজষিন) সমলোিজবজ্লোন  
েলোজেরি এবং অসমেলো: েজষিে আজরিকলো সমগ্ আজরিকলোে িন্ হুমজক 
গিতেজম জসজকংস, েজষিে আজরিকলো

> সলোউে আজরিকলোে আকষ্নীয় জরিটিলোনবলোে এবং গেতনটতকলো-
টিলোজলিম 
মকং এস মলোেলোজেতমং, েজষিে আজরিকলো
>মহলোকলোে আরিমেকলোেী: আনডলোেগ্লোউনড উইতমন মলোইনলোস্ 
আসদিলো গবজনয়লো, েজষিে আজরিকলো
>কম্হীনেলোে অে্নীজে বজহিূ্ে প্রিলোব
েলোবলোং গসফলোললোফলোললো, েজষিে আজরিকলো
>জকিলোতব জবতবেে আহলোে গযলোগলোতে হয়: েলোনিলোজনয়লো গেতক 
জেষিলো
 মলোক্ জস.এ. ওতয়তিজেফ, েজষিে আজরিকলো
>জিবিলোবুতয়ে লুতটেলো েলো্রে: েলোিননজেক েল, সলোমজেক বলোজহনী 
ও ব্বসলো 
িলোবুজসতল মধ্যলোজিজবিেী শুমবলো, জিবিলোবুতয়
>গিলোজি: গসলোনলোে জবেেজ্জনক েহে
আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে এবং এডওয়লোড্ ওতয়ব্লোে, েজষিে আজরিকলো 
> উন্ুক্ত জবিলোগ 
সংহজেে েৃজটিতকলোে গেতক ডলোনেজথি িনজপ্রয়েলো
িলোগ্ গলেকলোে, ক্লোজেনলো আতট্রেইটলোে, ইস্িলোন গ্লোিকিলোে এবং
সলোস্কিলো জেনডললোে, অজ্রিয়লো

২৯

৩১

৩৩

৩৫

৩৭

৩৯

৪১

৪৩

৪৫

৪৮

৫০

৫৫

> এই ইসু্তে

সম্লোেকীয়
>সমলোিজবজ্লোন জনতয় আললোে
অজনিগি্লো অেে্ : নজদিনী সুদিতেে একজট সলোষিলোৎকলোে 
গিলোহলোনলো গ্রুবনলোে, অজ্রিয়লো
>রূেলোন্তে ও জবকল্পসমূহ 
সমলোিনবজ্লোজনক জবকল্পসমূতহে একজট সংজষিপ্ত ইজেহলোস
ম্লোট ডলোওসন, যুক্তেলোি্ 
>জনম্লোনলোধীন িজবষ্যৎ
েলোইনলোে জেজলং, িলোম্লোজন 
>বুতয়ন জিজিতেে বহুস্বে 
মলোতেও মলোতে্ঞ্জ আবলোেকলো, গমজসিতকলো 
>আেব জবতবেে ব্জেরিম িজবষ্যে
আবতেলকলোতেে ললোতরেতচ,কলোেলোে/আলিলোজিেলো
>কলঙ্ কীিলোতব নীজেগুতললোতক বলোধলোগ্স্ কতে: 
েজষিে আজরিকলোে বি্্ সংগ্হকলোেীতেে জচরে  
গেতেসলো গেতেি, েজষিে আজরিকলো 
>িলবলোয়ু েজেবে্তনে সলোতে সলোতে খলোে কলোইতয় গনওয়লো:
  জিবিলোবুতয়ে ষিুরি গিলোেেলোে 
জরিত্লোফলোে মলোতবিলো, জিবিলোবুতয়
>স্ৃজেচলোেতে: এজেক অজলন েলোইট
এজেক অজলন েলোইট:একিন প্রকৃে কল্পজবললোসী
মলোইতকল বুেলোউই, মলোজক্ন যুক্তেলো্রে
>এজেক ওজলন েলোইটতক স্েতে
জমতেল উইজলয়লোমস,  েজষিে আজরিকলো 

> জলঙ্গ ও সলোমলোজিক ববষম্-এে গযলোগসূরে: একজট প্রলোেজম্ক 
আতললোচনলো 
জবেজিট জেগ্লোফ, িলোম্লোজন, জলনলো আজবেফলোহ, গলবলোনন, এবং কলোেজে আজিক, 
জফনল্লোনড
>গতবষেলো েহজবল গঠতন গিনডলোে চ্লোতলঞ্জ 
জলসলো হুসু, জফনল্লোনড/সুইতডন 
>গচক প্রিলোেত্রিে জলঙ্গ সমেলোতক চ্লোতলঞ্জ
ব্লোস্কলো নলোইত্লোিলো,গচক প্রিলোে্রি 
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"সমলোতি গতবষেলো চলোজলতয় যলোওয়লোও গয  আমলোতেে েলোজয়তবেে অংে; এমন সংকতট এটলো মতন েলোখলো খুবই 
দুরুহ। মলোতি মলোতি মতন হয় সমলোিজবজ্লোতনে েলোঠগুতললো ব্জক্তগে যলো শুধু এে গলখকতক উেকৃে কতে; 
মলোতি মলোতি মতন হয় এগুজল সব গিলোগলোস জবতেষ কতে যখন গতবষেলোে জবষয় হয় েুচ্ছ গকলোন জবষতয়; 
জকন্তু জেনতেতষ  েৃজেবীে িন্ রিমলোগে এই সলোমলোন্ অবেলোতনে িন্ আমলোতেে  েলোজেরেজমক গেয়লো 

হয়।"
 নজদিনী সুদিে
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নজদিনী সুদিে।

গিলোয়লোনলোঃ  আেনলোে জবখ্লোে গ্থি Subalterns and Sovereigns: 
An Anthropological History of Bastar প্রকলোজেে হতয়তে 
১৯৯৭ সলোতল। আেজন ১৯ ও ২০ েেতক বলোস্লোতেে ইজেহলোস জনতয় 
আতললোচনলো কতেতেন। আেজন জক বলতবন জকিলোতব মধ্-িলোেতেে এই 
এললোকলো জনতয় কলোি কেতে আেনলোে আগ্হ ও উদেীেনলোে বেজে হতললো?

নজদিনীঃ যখন ১৯৮০ে েেতকে গেষিলোতব আজম আতমজেকলোে কলজবি-
য়লো জববেজবে্লোলতয় নৃজবজ্লোতন জেএইচজড কেতে যলোই, আজম গসখলোতন 
মলোক্সীয় ঐজেহলোজসক বস্তুবলোে, E.P. Thompson এবং Eric 
Hobsbawm এে গতবতষলোনলোকম্ জেতয় অনুপ্রলোজেে হই। েলোেলোেলোজে 
June Nash এবং William Roseberry-এে মতেলো নৃেলোজ্বিকতেে 
েলোিননজেক অে্নীজে গেতকও উৎসলোজহে হতয়জে। গসসময় িলোেতে 
স্কললোেেলো  সলোবল্লোন্ ইজেহলোস জনতয় জবেতক্ জলপ্ত। আজম িলোনেলোম গয 
আজম উেজনতবজেকেলো, েুঁজিে জবস্লোে, কৃষক আতদিলোলন এবং সলোম্প্র-
জেক সলোমলোজিক আতদিলোলন জনতয় ে়িতে চলোই। জকন্তু গকলোেলোয় এবং 
জকিলোতব েলো জনধ্লোেে কেতে গবে জকেুটলো সময় গকতট যলোয়। ১৯৯০ 
সলোতল প্রেম আজম বলোস্লোে অঞ্চতল যলোই এবং উেল্পজধি কজে গয, 

> অজনিগি্লো অেে্: 
নজদিনী সুদিতেে সলোতে একটলো সলোষিলোৎকলোে 

নজদিনী সুদিে জেলেী জববেজবে্লোলতয়ে অজধিকু্ত জেলেী স্কলু অব 
ইতকলোনজমতসিে অধ্লোেক। েলোেঁ সলোম্প্রজেক প্রকলোেনলোগুতললোে 
মতধ্ উতলেখতযলোগ্ হতললো The Burning Forest: 
India's War in Bastar (Juggernaut Press, 

2016, and new edition under the title The Burning 
Forest: India's War Against the Maoists, Verso, 2019), 
The Scheduled Tribes and Their India (OUP, 2016), 
Civil Wars in South Asia: State, Sovereignty, 
Development (co-edited with Aparna Sundar, SAGE, 
2014), এবং Inequality and Social Mobility in Post-
Reform India, Special Issue of Contemporary South 
Asia (co-edited with Ravinder Kaur, 2016). এগুতললো 
েলো়িলোও জেজন জলতখতেন Subalterns and Sovereigns: An 
Anthropological History of Bastar (2nd ed., 2007),  য-ু
গ্মিলোতব জলতখতেন Branching Out: Joint Forest 
Management in India (2001), সম্লোেনলো কতেতেন Legal 
Grounds: Natural Resources, Identity and the Law in 
Jharkhand (2009) এবং যগু্মিলোতব সম্লোেনলো কতেতেন 
Anthropology in the East: The founders of Indian 
sociology and anthropology (2007)। সুদিে Contributions 
to Indian Sociology িলোন্লোতলে সম্লোেক জেতলন ২০০৭ গেতক 
২০১১ েয্ন্ত। এেলো়িলোও জেজন আেও কতয়কজট িলোন্লোতলে সম্লোেনলো 
েষ্তে, গতবতষলোেলো প্রজেষ্ঠলোতন এবং সেকলোতেে কজমজটতে েলোজয়বেেীল 
েতে জেতলন। জেজন ২০১০ সলোতল টhe Infosys Prize for Social 
Sciences (Social Anthropology) েেুস্কলোে, ২০১৬ সলোতল the 
Ester Boserup Prize for Research in Development ে-ু
েস্কলোে, এবং ২০১৭ সলোতল The Malcolm Adiseshiah Award 
for Distinguished Contributions to Development 
Studies েুেস্কলোে ললোি কতেন। 

সুদিে ২০০৫ সলোল গেতক মলোনবলোজধকলোে-সংজলিটি মলোমললো েজেচলোলনলোয় 
িজ়িে। েলোেঁ মলোমললোগুতললোে মতধ্ উতলেখতযলোগ্ হতললো ২০১১ সলোতল 
সেস্ত্র জিজিললোজনটিতমে জনতষধলোজ্লো আতেলোেকলোেী ‘নজদিনী 
সুদিে-বনলোম-েজতিেগ়ি েলোি্’ নলোতম েজেজচে সুজপ্রম গকলোতট্ে েলোয়। 
জেজন জনয়জমে গেমলোধ্তম গলখলোজলজখ কতেন এবং েলোেঁ গলখলোগুতললো 
েলোওয়লো যলোতব http://nandinisundar.blogspot.com এই ওতয়-
বসলোইতট। 

গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ েজরেকলোয় েলোেঁ সলোষিলোৎকলোে জনতয়তেন Johanna 
Grubner। জেজন Johannes Kepler University, Linz, 
Austria গেতক জেএইচজড কতেতেন এবং গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এে 
একিন সহকলোেী সম্লোেক।

http://nandinisundar.blogspot.com
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গসখলোতন আমলোে জেএইচজড গতবষেলোে িন্ প্রতয়লোিনীয় সবজকেুই আতে- 
অজেজে েেলোয়ন মলোনুষ, চলমলোন সলোমলোজিক আতদিলোলন, একটলো জবতরিলোতহে 
অেীে। েলোেলো়িলো আে গকউ এই অঞ্চতলে ইজেহলোস জনতয় গতবষেলো কতেজন। 

গিলোয়লোনলোঃ আেনলোে সব্তেষ গ্থি The Burning Forest: India's 
War Against the Maoists গযখলোতন আেনলোে গতবষেলো ও মলোঠেয্লো-
গয়ে কলোি জনতয় আেজন আতললোচনলো কতেতেন। আেজন জক গসখলোনকলোে বে্-
মলোন সলোমলোজিক ও েলোিননজেক বিন্দ্বগুতললো জনতয় সুজনজে্টি কতে জকেু বলতবন? 

নজদিনীঃ জবগে একে বেে বলো েলোেও গবজে সময়কলোল ব্লোেী িলোেতেে এই 
মধ্লোঞ্চল েলোে বনি ও খজনি সম্তেে িন্ গেলোষতেে জেকলোে হতয় 
আসতে। এই প্রজরিয়লো প্রবলিলোতব বেেলোজবিে হতয়তে একুে েেতক এতস। 
বৃহৎ কতে্লোতেটগুতললোে হলোতে খজনগুতললোতক জলি গেওয়লো হতয়তে, যলো থিলোনীয় 
মলোনুতষে বলোস্তুচু্জে ঘজটতয়তে, েজেতবতেে ষিজে কতেতে, এবং সলোমলোজিক 
অবথিলোে অবনমন ঘজটতয়তে। িনেলো বলোস্তুচু্জে প্রজেতেলোতধে িন্ নলোনলোেকম 
আতদিলোলতন গনতমতে। এসতবে মতধ্ একটলো হতললো জবগে কতয়ক েেক 
ধতে চললো মলোওবলোেী গগজেললোতেে সেস্ত্র প্রজেতেলোধ। েলোতেে জবরুতদ্ধ স্রিলোস-
জবতেলোধী সেকলোজে অজিযলোন েজেচলোলনলো কেলো হয় যলোে মতধ্ জেল জবেলোল 
সংখ্ক আইন-বজহিূ্ে-হে্লো, সুজবস্ৃে এললোকলোয় জনেলোেতিলো ক্লোম্ থিলোেন, 
এবং সমগ্ এললোকলোে সলোমজেজককেে। বে্মলোতন সেকলোে এবং মলোওবলোেী 
উিতয়ই সেস্ত্রেথিলোে জবরুতদ্ধ কেলো বতল এবং িনগতেে স্বলোে্ জবতবচনলোয় 
উিতয়ই সংললোে ও েলোজন্তে কেলো বতল।   

গিলোয়লোনলোঃ The Burning Forest গ্তথি আেজন িলোেতে গেেত্রিে 
অবথিলো, গবলোিলোবুজি এবং গেেলোজ্রিক চচ্লো জনতয় মন্তব্ কতেতেন গয, 
"িলোেতেে গেে্রি হতচ্ছ সকল প্রজেষ্ঠলোন জনতয় জকন্তু এে প্রকৃে অে্ সম্বে 
আমেলো যলো চলোই, েলো নয়।" আেজন জক এই সমলোতললোচনলোতক আতেকটু জবসে-
িলোতব বলতবন? 

নজদিনীঃ গযসব উেলোেলোনতক গেেত্রিে িন্ আবজযিক মতন কেলো হয়- 
গযমন জনব্লোচন বলো সমলোিতসবলো ব্বথিলো এগুতললোতক প্রলোয়েঃই ব্বহলোে কেলো 
হয় েলোত্রেে কম্সংথিলোনজবহীে উন্নয়ন নীজেে জবরুতদ্ধ  প্রজেতেলোধমূলক 
আতদিলোলন এবং িীবনযলোরেলোতক গবআইজন সলোব্থি কেলোে কলোতি। এসতবে 
মতধ্ অন্তিু্ক্ত বনিূজমে সলোতে সম্ৃক্ত িীবনপ্রনলোজল, নলোনলো েকম কুজটেজে-
ল্পজিজতিক উৎেলোেন ব্বথিলো। এমনজক স্বলোিলোজবক অবথিলোয় েজেচলোজলে জনব্লো-
চতনও এতেে প্রজেজনজধবে সমস্লোসঙ্কুল জনব্লোচতনে কলোঠলোতমলোগে প্রজেকূল-
েলোে িন্, যেলো জনব্লোচতন প্রজেবিজন্দ্বেলোে িন্ জবেুল েজেমলোতেে অতে্ে 
অিলোব, েলোজট্সমূতহে বৃহেলোকলোে কতে্লোতেটগুতললোে উেে মুখলোতেজষিেলো, 
এবং নলোনলো েকম েূন্ীজেে আরেয় গনওয়লো। েতব স্রিলোসজবতেলোজধ অজিযলোন বলো 
সেস্ত্র জবপ্লতবে সময়কলোতল গেেলোজ্রিক কলোঠলোতমলোগুতললোতক গেপ্রজেজনজধতবেে 
বেতল জনয্লোেতনে হলোজেয়লোে জহতসতব গবজে ব্বহলোে কেতে গেখলো যলোয়। 
গযমন, িনগেতক বলোধ্ কেলো হয় গিলোতটে মধ্ জেতয় জবে্মলোন েলোিননজেক 
কলোঠলোতমলোতক ববধেলো জেতে, গবতে গবতে জকেু েলোজট্ ও সংগঠনতক জনজষদ্ধক-
েে। বে্মলোতন িলোেতেে গেমলোধ্তমে ব়ি অংে ডলোনেথিীতেে হলোতে িলোজে-
য়েলোবলোতেে নলোতম জহংসলোত্মক প্রেলোগলোনডলোে হলোজেয়লোতে েজেেে হতয়তে। গে-
েত্রিে সহলোয়ক সমস্ প্রজেষ্ঠলোনতক অকলোয্কে কতে গফললো হতয়তে, গযমন 
জবচলোে ব্বথিলো, েলোসনব্বথিলো, ইে্লোজে। ষিমেলোে জবতকন্দীকেে আে 
গে-অংজেেলোজেতবেে মধ্ জেতয় গেেলোজ্রিক েলোিনীজে একটলো সমলোি বেজে 
কতে গযখলোতন সৃজটিেীল জচন্তলোে সম্লোবনলো িলোতগ। 

গিলোয়লোনলোঃ বলোস্লোে অঞ্চতলে সলোমলোজিক ও েলোিননজেক বিতন্দ্ব িজ়িে েলো্রে 
এবং অন্লোন্ েলোিননজেক ও সলোমলোজিক গগলোষ্ঠীগুতললোে কলোঠলোতমলো এবং 
অজিটি লতষি্ে মতধ্ েলোে্ক্ জবে্মলোন। আেজন এইসবতক েলোঠ কেতে 
জগতয় গয ে্বিীয় কলোঠলোতমলো এবং মলোঠেয্লোতয়ে গতবষেলো কেলো হতয়তে, গসগুতললো 
কেটলো সফল হতয়তে েলো জনতয় একটু আতললোকেলোে করুন।

নজদিনীঃ আমলোে ে্বিীয় কলোঠলোতমলো সব সময় গমলোটলোেলোতগ মলোক্সীয়। েতব 
আমলোে "The Burning Forest" গতবষেলোয় আজম গেেত্রিে এেতনলোগ্লো-
জফ অনুসেে কতে েলোঠ কতেজে জবজিন্ন মলোনুষ জকিলোতব নলোনলোন স্বপ্ন জনতয় 
গেেলোজ্রিক প্রজরিয়লোয় সলোজমল হয়, একই সলোতে জকিলোতব গেমলোধ্ম, জবচলোে-
ব্বথিলো, এবং েলোিননজেক েলোজট্ প্রজেজরিয়লো কতে। আমেলো গেতখজে জকিলোতব 
েলোয়মুজক্ত আে জনেলোেতিলোহীনেলো সমজবিেিলোতব বেজে কেলো হয়। জকন্তু আমেলো 
এটলোও গেতখজে জকিলোতব মলোনুষ জটতক েলোতক এবং সংগ্লোম চলোজলতয় যলোয়। 
আজম একটলো আম-েলোঠক সমলোতিে িন্ জলতখজে। ফতল আমলোে এই 
জরিজটক সমলোতললোচনলোটলো অনুক্ত। গতবষেলো েদ্ধজে এবং থিলোন জনব্লোচন জেল 
ঘটনলোরিতম। আমলোে গলখলোয় আজম খুবই সমলোতললোচনলো মুখে জেললোম, গযমন 
মলোনবলোজধকলোে হেতেে জবরুতদ্ধ আমলোে গকলোতট্ ল়িলোই। এে ফতল জকেু জকেু 
গষিতরে আমলোে প্রতবে সংকুজচে হতয়জেল, েুজলে ও জনেলোেতিলো সংথিলোসমূহ। 
েতব জকেু জকেু জবষতয় গতবষেলো সহিও হতয়জেল, গযমন, গেঅজধকলোে 
জবষয়ক মলোমললো েজেচলোলনলোে আইনী প্রজরিয়লো, এবং জবচলোে প্রজরিয়লো।   
 
গিলোয়লোনলোঃ আেনলোে অজিজ্েলোয়, আেজন বলোস্লোে অঞ্চতল গয গতবষেলো 
কতেতেন, অনুরূে সমলোিনবজ্লোজনক গতবষেলো জক সলোমলোজিক বিতন্দ্বে কলোঠলোতমলো 
জবষতয় আমলোতেে জ্লোনতক বৃজদ্ধ কেতে েলোতে? আে যজে েলোই হয়, েলোহতল 
আেনলোে গতবষেলোে গকলোন গকলোন উেলোেলোন বলোস্লোে অঞ্চতলে বলোইতেে 
সলোমলোজিক বিতন্দ্বে আতললোচনলোয় সহলোয়ক বতল মতন কতেন? 
 
নজদিনীঃ  বলোস্লোে অঞ্চতল যলো ঘটতে আে প্রলোকৃজেক সম্তে সমৃদ্ধ আজেবলোসী 
অধু্জষে অন্লোন্ আেও অঞ্চতল যলো ঘটতে েলোঁে মতধ্ অতনক সলোযুি্ 
আতে। আজম ল্লোজটন আতমজেকলোে আতদিলোলন ও েলো্রেীয় সজহংসেলো, স্রিলোস-
জবতেলোধী অজিযলোন, বৃজটেতেে িরুজেবথিলো-জবষয়ক আইন প্রেয়ন, মলোলয় 
উেবিীে ও জিতয়েনলোতম গকৌেলগে বসজেথিলোেন ইে্লোজে  জবষতয় প্রকলোে-
নলো গেতক অতনক জকেু গিতনজে।  

এই িলোেীয় জবষতয় গতবষেলোয় আেও অতনক উেলোয় আতে। আমলোে 
গতবষনলো গেতক আজম অন্তেঃ আেও জেনজট বই জলখতে েলোেেলোম বতল মতন 
কজে- জিজিললোজনটিম ও ষিমেলো, েলোত্রেে প্রজসি-ষিমেলোচচ্লো এবং ব্জক্তে 
েলোয়; আইতনে ষিেথিলোয়ী এবং েজেবে্নেীল প্রকলোতেে মধ্ জেতয় েলোত্রেে 
জবকলোে, অেবলো গেযুতদ্ধে বিলোজন্দ্বকেলো। উেেন্তু, ল্লোজটন আতমজেকলোে বলোমে-
থিলো জেতয় কেলো েলোরুে সব সমলোিেলোজ্বিক ও নৃেলোজ্বিক গতবষেলোে মতেলো 
আমলোতেে কলোতে থিলোনীয় িূজমবনটন বলো কৃজষকলোঠলোতমলোয় মলোওবলোেীতেে প্রিলোব 
জনতয় গকলোন গতবষেলো গনই। আমলোে মতন হয় এমন গতবষেলো কেলো েেকলোে।

গিলোয়লোনলোঃ গযখলোতন গেেলোজ্রিক মূল্তবলোধগুতললো হুমজকে মুতখ আে মলোনবলোজধ-
কলোেসমূহ লজঘিে, এমন েজেজথিজেতে সলোমলোজিক জবজ্লোনসমূতহে, জবতেষ 
কতে সমলোিজবজ্লোতনে েলোয় জকরূে বতল মতন কতেন? 

নজদিনীঃ নলোগজেক, সমলোিজবজ্লোনী, এবং জেষিক জহতসতব আমলোতেে     
অতনকগুতললো েলোয় আতে। কখন কখন আমলোতেেতক নলোগজেতকে অবথিলোন 
জনতে হয় জমজেতল অংেগ্হে কতে, স্বলোষিেেলো অজিযলোতন অংে জনতয়, 
আেলোলতে সলোষি্ জেতয়, ইে্লোজে। অন্ সমতয় আমলোতেে েলোরেেলোরেী এবং 
সহকজম্েলো অগ্লোজধকলোে েলোয়, একলোতডজমক িীবন অন্লোন্ কম্সূজচতক 
হজটতয় গেয়। সংকটময় মুহুতে্ সবতেতক কজঠন জবষয় হতললো এইটলো স্েে 
েলোখলো গয, আমলোতেে গতবষেলো চলোজলতয় জনতয় যলোওয়লোে েলোয় আতে। আমলোে 
কলোতে কখতনলো কখতনলো মতন হয় সমলোিেলোজ্বিক গলখলোতলজখ অন্ গযকলোতেলোে 
গেতক গলখকতকই গবজে উেকৃে কতে। কখতনলো গলখলোতলজখতক অে্হীন 
মতন হতে েলোতে গসটলো যুগলোন্তকলোেী নলো হতল। জকন্তু বলোস্বেলো হতললো এই ি্লোম, 
আমলোতেেতক েলোজেরেজমক গেওয়লো হয় জ্লোতনে প্রসলোতেে িন্, েলো গস যে 
সলোমলোন্ই গহলোক। জেষিলো িীবতনে জনেলোেতিলোহীনেলোঁে সমতয় এই কেলোও মতন 
েলোখলো েেকলোে গয, এখন চলোকুেী েলোকলোটলো একটলো সুজবধলোজবতেষ, অজধকলোে 
নয়। 
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গিলোয়লোনলোঃ আেজন একলোধলোতে একলোতডজমজেয়লোন এবং আতদিলোলনকম্ী 
জহতসতব সুেজেজচে। আেজন জক এই েজেচতয়ে সলোতে একমে? আে 
আেজন জকিলোতব িলোেতে ে়িলোতেলোনলোে সলোতে েলোিনীজেে সম্ক্তক ব্লোখ্লো 
কতেন, এবং জকিলোতব েলো আেনলোে গতবষেলোতক প্রিলোজবে কতেতে? 

নজদিনীঃ আজম সবসময়ই নলোনলো ধেতেে গেমুজক্ত এবং সলোম্প্রেলোজয়কেলোজব-
গেলোজধ কম্সূজচতে িজ়িে জেললোম। েতব ২০০৫ সলোল নলোগলোে আজম প্রলোয় 
েুতেলোেস্তুে মলোনবলোজধকলোে কম্ী হতয় েত়িজেললোম বলোস্তব আমলোে গতবষেলোয় 
গিীেিলোতব সম্ৃক্তেলোে কলোেতে। ২০০৭ সলোতল যখন আমেলো জিজিতলনটলো-
জলিম ও েলো্রেীয় জনয্লোেতনে জবরুতদ্ধ সুজপ্রম গকলোতট্ মলোমললো শুরু কেললোম, 
আজম কল্পনলোই কজেজন গয ২০১৯ সলোতলও আমতেে অবথিলোন গসই আেলোল-
গেই েলোকতবলো। ২০১১ সলোতল আমেলো গকলোট্ গেতক একটলো েলোরুে েলোয় 
গেতয়জে জিজিললোজনটিতমে েতষি েলো্রেীয় েৃষ্ঠতেলোষকেলোতক অনবধ গঘলোষেলো 
কতে এবং েলো্রেতক জনয্লোজেেতেে িন্ ষিজেেুেে প্রেলোতনে আতেে জেতয়। 
জকন্তু সেকলোে এই েলোয় বলোস্বলোয়তন অস্বীকৃজে িলোনলোয়। কলোতিই, আমেলো 
অদেলোবজধ সুজবচলোতেে িন্ ল়িজে। ২০১৬ সলোতল েজতিেগে েুজলে আমলোতেে 
মতধ্ েয়িতনে জবরুতদ্ধ The Unlawful Activities Prevention 
Act এ  প্রজেজহংসলোমূলক ও জমে্লো মলোমললো েলোতয়ে কতে হে্লো, অনবধ অস্ত্র 
বহন, েলোয়ট, ইে্লোজে অজিতযলোতগ। এজট িলোেতেে অন্েম একটলো 
স্রিলোস-জবতেলোজধ আইন। গসৌিলোগ্বেে আমেলো সুজপ্রম গকলোট্ গেতক গসই 
মলোমললোে উেে থিজগেলোতেে ললোি কজে এবং গিল-হলোিে এ়িলোতে সষিম 
হই। অবতেতষ  গসই মলোমললো প্রে্লোহলোে কেলো হয় ২০১৯ সলোতল। 

সমতয়ে েজেরিমলোয় েজতিেগতে আমলোে এজটিজিিম জথিজমে হতয় আতস 
আেও অতনতক এই ইসু্তে সম্ৃক্ত হতল। ব্জক্তগেিলোতব, আজম মতন কজে 
একই সলোতে একিন িলোতললো এজটিজি্ এবং একলোতডজমজেয়লোন হওয়লো দুরূহ, 
বে্মলোতনে গপ্রষিলোেতট। একজেতক অতনক িলোেেীয় সমলোিজবজ্লোনী এজটিজি-
িতমে সলোতে িজ়িে এইিন্ গয আমলোতেে চলোেজেতক সলোমলোজিক সমস্লোগু-
গললো খুবই প্রকট এবং জবধ্ংসী।  আতেকজেতক একেল আতে এজটিজিিম 
জনতয় এক ধেতেে নলোকউচলো িলোব জনতয় এই জববেলোস গেতক গয, এজটিজিিম 
একলোতডজমক গতবষেলোয় বস্তুজনষ্ঠেলো আে ে্বিীয় জবতলিষেতক ব্লোহে কতে। 
গমলোেী সেকলোতেে আমতল জববেজবে্লোলয়তক একটলো একলোতডজমক প্রজেষ্ঠলোন 
জহতসতব জটজকতয় েলোখলোই একটলো চ্লোতলতঞ্জ েজেেে হতয়তে। গযমন, একলো-
গডজমক ওয়লোক্েে, গসজমনলোে, ইে্লোজে জনজষদ্ধ কেলো হতচ্ছ, বক্তলোতেেতক 
প্রেতি আম্রিনেরে প্রে্লোহলোে কেলো হতচ্ছ, েলোরেতেেতক উস্কলোজনে অজিতযলোতগ 
হয়েলোজন ও মলোেতধলোে কেলো হতচ্ছ, আমলোে বইসহ আেও অতনক বইেুস্ক 
জসতলবলোস গেতক সজেতয় গফললো হতচ্ছ িলোেীয়েলোবলোে জবতেলোধী অজিতযলোতগ।    

গিলোয়লোনলোঃ আেনলোে কলোি ব্লোেক আগ্হ ও মতনলোতযলোগ ললোি কেলোে গপ্রজষি-
গে অতনতকই আেনলোে িজবষ্যৎ কম্েজেকল্পনলো জনতয় িলোনতে উৎসুক। 
আেজন জক গতবষক ও এজটিজি্ জহতসতব সলোমতনে জেনগুতললোতে আেনলোে 

েজেকল্পনলো জনতয় খলোজনকটলো বলতবন?  
নজদিনীঃ এইটলো খলোজনকটলো জনি্ে কতে িলোেতেে েলোিননজেক িজবষ্যতেে 
উেে এবং কেকটলো জববেজবে্লোলয়গুতললো জকিলোতব গসটলোতক গ্হে কতে েলোে 
উেে। আমলোে িলোবনলোয় গবে কতয়কটলো প্রকল্প আতে, গযমন িলোেতেে 
সংজবধলোন প্রেয়ে জনতয় একটলো গতবষেলো, আতেকটলো িলোেীয় েলোিনীজেতে 
েলোরেেলোিনীজেে প্রিলোব। জকন্তু আজম িলোজননলো গকলোনটলোয় আজম আত্মজনতয়লোগ 
কেতবলো। আজম অন্ আতেকটলো মহলোতেতে গতবষেলো কেতে খুবই আগ্হী, 
জকন্তু িলোজননলো কতব গকলোেলোয় গসটলো সম্ব হতব। এে অতনকটলোই জনি্ে কতে 
আমলোে জববেজবে্লোলয় গেতক েুজট েলোওয়লোে উেে, গযটলো রিমলোগেিলোতব 
কজঠন হতয় ে়িতে।
. 

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
নজদিনী সুদিে <nandinisundar@yahoo.com>
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রূেলোন্তে এবং জবকল্প

> সমলোিজবজ্লোতনে জবকল্পধলোেলোে 

সংজষিপ্ত ইজেহলোস

ম্লোট ডসন, ্লোসতগলো জববেজবে্লোলয়, যকু্তেলোি্

>>

সুেেলোং, জবকল্প জক?" আজম একমলোরে সমলোিজবজ্লোনী নই গয 
সলোমলোজিক সমস্লোে জবকল্প সমলোধলোন সমলোিজবজ্লোন জকিলোতব 
জেতে েলোতে েলো খুঁজি। মূলে এই প্রশ্ন এবং আমলোে উতিে গেওয়লোে 
সলোমজয়ক অষিমেলো আমলোতক "গসলোযিলোল জেওজে ফে অল্লোতন্জটি 

গসলোসলোইজটস" জলখতে উৎসলোজহে কতেজেল, গযখলোতন আজম সমলোিজবজ্লোনী 
বিলোেলো প্রস্লোজবে জবকল্পগুজলে রূেতেখলো সংগ্তহে গচটিলো কতেজে।জবকল্পগুতললো 
সংগ্কলোলীন, আজম িলোনতে েলোেললোম গয সলোমলোজিক জবকল্পগুতললোে একজট 
সমৃদ্ধ ইজেহলোস আতে। অন্েলো গযমন উতলেখ কতেতেন, সমলোিজবজ্লোন 
জ্লোতনে এমন একজট েলোখলো, যলো সমলোতললোচনলোে জিজতিতে জনতিতক থিলোেন 
কতে এবং এে অজনবলোয্েলো জনতয় প্রশ্ন কতে, স্বয়ংজরিয়িলোতব েলো প্রশ্ন কতে: 
জবকল্পগুজল জক হতে েলোতে। সমলোিজবজ্লোনীেলো যলোেলো জবকল্পধলোেলো জনতয় জচন্তলো 
কতে, েলোতেে িন্ এই জবকল্পগুজলে ইজেহলোস িলোনলো খুবই উেকলোেী হতব। 

আমেলো যখন এই ইজেহলোসগুতললো অধ্য়ন কজে েখন আমেলো সমলোতললোচনলো 
এবং জবকল্প এে ঘজনষ্ঠ সংতযলোগ গেখতে েলোই। এমন জক কলোল্ মলোক্স, 
বতলজেতলন, জেজন "িজবষ্যতেে অলীক কল্পনলো" এমন জকেু জলখতেন নলো 
বেং সলোম্বলোেতক ব্লোখ্লো জেতয়জেতলন - ব্জক্তগে সম্জতি জনমূ্ল, রেমজব-
িলোিতনে হ্লোস, কলোি আমলোতেে "সবলোে আতগ" ইে্লোজেিলোতব- েুঁজিবলোতেে 

সমলোতললোচনলোে উন্নজেে উেলোয় জহসলোতব। েেবে্ী মলোক্সবলোেী গলখকতেে 
মতধ্ একই েকম ধলোেেলো েলোওয়লো যলোয়, গহনজে গলফতবতিে বেনজদিন 
িীবনতক কলোতি ললোগলোতনলোে উেলোয়গুজল আতললোজকে কেলোে িন্ 
স্বেঃস্ূে্কেে এ (স্ব-সংগঠন এবং েজেচলোলনলো) জবকতল্পে ব্বহলোে গেতক 
শুরু কতে, হলোব্লোট্ মলোেকুতসে মলোনবেলোে িন্ "নেুন ব্জক্তবে" ১৯৬০ এবং 
৭০ এে "গগ্ট জেফউইসলোল" আতদিলোলতনে গপ্রষিলোেতট বলো অ্লোতঞ্জললো 
গডজিতসে গিলখলোনলোে উতচ্ছতে জেল্প কলোেখলোনলোে িলোজলয়লোজে জবকতল্পে 
ধলোেেলো গেলোষে কতে। এই মলোক্সবলোেীগে জবকল্প েৃজটিিজঙ্গ গখলোঁিলোে এবং 
জবকল্পগুজলে প্রশ্নজবদ্ধ থিলোয়ীতবেে গনেতে্ একজরেে হতয়জেতলন।

জিন্ন জিন্ন গপ্রষিলোেট গেতক সমলোিজবজ্লোনীগে জবজিন্ন সমলোতললোচনলো এবং জব-
কতল্পে ঘজনষ্ঠ সংতযলোগতক ব্লোখ্লো জেতয়তেন। এজমল ডুতখ্ইম উতিেলোজধকলোে 
জনজষদ্ধসহ একলোজধক জবকতল্পে প্রস্লোব জেতয়তেন। উতিেলোজধকলোে, উেীয়মলোন 
আধুজনক রিলোতন্সে সলোতে সলোংঘজষ্ক কলোেন এটলো ব্জক্ততকজন্দক ববষম্মূলক 
এবং গমধলোেত্রিে জেতক মতনলোতযলোগ জেতয়জেল এবং একই সলোতে অে্ননজেক 
ববষতম্ে সমস্লোযুক্ত রূেগুজলতক আেও বলোজ়িতয় গেলোললোে কলোেতে এজট 
জনজষদ্ধ কেলোে েতষি জেতলন। স্কটল্লোতনড, ে্লোজরেক গিতডস "েষিেেীলেলো-
গক কলোটলো গে়িলো" জেল্পলোজয়ে েহেজটে প্রচডি অস্বলোথি্কে অবথিলো গেতক েহ-

সমলোিতক সংগজঠে কেলোে জবকল্প উেলোয় সম্তক্ 
জচন্তলোিলোবনলো সব্েলো সমলোিজবজ্লোতনে একজট অজবতচ্ছে্ 
অঙ্গ হতয় েলোজঁ়িতয়তে।
েজব: জস ডলোনকলোন / জলেকলোে r জকে ুঅজধকলোে সংেজষিে।
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েগুজলতক নলোগজেক উেতযলোগীিলোতব েুনজন্ম্লোে কেলোে উেলোয় মতন কেতেন। 
এজডনবলোতগ্ে েুেলোেন েহেজটতে এখনও ে্লোজরেক গিতডস এে গহজেতটি 
রেলোয়লোতলে ধলোেেলোগুজলে প্রিলোব প্রজেফজলে। এজেতক, মলোজক্ন যুক্তেলোত্রে, ডলো-
ব্ু.ই.জব. ডু বওস িলোজেগে ববষতম্ েজেবে্নতক জবকল্প জহতসতব উতলেখ 
কতেন। জেজন অে্নীজেে একজট আেলোবলোেী, জবজ্লোন এবং জেষিলোে উেলোে 
জববেলোস গেতক সতে "গনতগ্লো একলোতডমী" এেেতষি গেতক প্রকলোতযি কলোতললো 
অে্ননজেক জবজচ্ছন্নেলোবলোতেে েলোজবতক েুঁজিবলোতেে বলোইতে জবকতল্পে ইজঙ্গে 
মতন কেতেন।

সমলোিজবজ্লোনী জস. েলোইট জমলস েলোে "ে্ গসলোজেওতললোজিক্লোল ইমলোজিতন-
েন" এ েলোজব কতেন সমলোিজবজ্লোন সমলোিতক আেও গবজে গেেলোজ্রিক 
কেলোে গচটিলো কতেতে, জঠক গেমজন জবকল্পধলোেলো গেে্রিতক অগ্লোজধকলোে 
জেতয়তে। জেকলোতগলোতে, িি্ হলোব্লোট্ জমড মতন কতেন গেেত্রিে মতধ্ সকল 
গললোতকে "প্রজেিলো" প্রকলোতেে সমস্লো েতয়তে যলো েলোিনীজেতে "ব্জক্তবে"এে 
সংকট সৃজটি কতে এবং এে েজেবতে্ জনত্লোক্ত সলোমলোজিক সংস্কলোেতক সমে্ন 
কতেজেতলন - সলোমলোজিক বসজে, েহতেে ্লোব, অজিবলোসী সুেষিলো লীগ, ধম্-
ঘট মধ্থিেলোকেে, েলোিননজেক প্রচলোেেলো, জবতেষ  জেষিলো যলো জনজচিে কতে 
সকল নলোগজেতকে গেেলোজ্রিকিলোতব জনতিতক প্রকলোে কেলোে সুতযলোগ। 
এজেতক, লনডতন জনব্লোজসে, কলোল্ ম্লোনতহম ফ্লোজসবলোতেে উত্লোন এ়িলোতনলোে 
িন্“জবপ্লবী গেে্রি”এেেতষি, যলো গকন্দীয় গেেলোজ্রিক মূল্তবলোধ এবং 
সমলোিজবজ্লোতন জেজষিে "নেুন েলোসক গরেেীে" ধলোেেলো গেলোষন কতে।

এেলো়িলোও গফজমজন্ সমলোিজবজ্লোন জবকল্প অনুসন্ধলোতন উতলেখতযলোগ্ 
অবেলোন গেতখতেন। গসলমলো গিমস এবং মলোজেেলোসলো ডলোলেলো গকলো্লো, আতগে 
গলখকগতেে গযমন মলোগ্লোতেট গবনটসন এে সলোতে সহমে গেলোষন কতেতেন 
জযজন গৃহকতম্ে সলোমলোজিকীকেতেে েতষি সমে্ন কতেজেতলন, েলোেলো জেেৃ-
েলোজ্রিকেলোে অসমেলোগুজল কলোজটতয় উঠলোে উেলোয় জহসলোতব গৃহকতম্ে িন্ 
গবেন প্রেলোতনে েতষি জেতলন। েলোেলো এে মলোধ্তম নলোেীতেেতক সমলোিেলো-
জ্রিক সমলোতিে জবপ্লবী সংগ্লোতমে গকন্দীয় অংে জহসলোতব গত়ি গেলোললোে আেলো 
কতেজেতলন। েেবে্ীতে,েতন্লোগ্লোজফতে"গযৌনেলোয় আজধেে্" জনতয় উতবিগ 
প্রকলোে কতে এবং েুরুষতেে িন্ সন্তুজটিে প্রধলোন উৎস নলোেী এই ধলোেেলোতক 
েুনঃ উেথিলোজেে কতে, আতন্দয়লো ডলোজক্জনন এবং ক্লোেজেন ম্লোকজকনন 
েতন্লোগ্লোজফ জনজষদ্ধ কেলোে গচটিলো কতেন। এে জবেেীতে, জলতন গসগলোল এবং 
েীললো ম্লোকতগ্গতেে মে নলোেীবলোেীেলো যুজক্ত জেতয়জেল গয েতন্লোগ্লোজফ 
জনজষদ্ধ কেলোে েজেবতে্ আমলোতেে গযৌনেলোে উেে নলোেীবলোেীতেে প্রজেজরিয়লো 
খুঁতি গবে কেতে হতব। 

এই জবকল্পগুজল এবং অন্েলো গযমন এথিজন জগতডনস এে "েলোড্ ওতয়", 
উলজেচ গবতকে "এ ইউতেলোে অফ জসজটতিন্স", বলো গমৌজলক আয় জবষতয় 
জবেতক্ অবেলোন গেতখতেন এমন অতনক সমলোিজবজ্লোনী সমলোিজবজ্লোনতক 

িনকল্লোনমূলক কলোতিে প্রকৃজে জবতবচনলো কেলোে িন্ েেলোমে্ গেয়।গস-
খলোতন মলোইতকল বুেওয়লো "িন সমলোিজবজ্লোন" এে সমে্তন সমলোিজবজ্লোনী-
গেতক েলোতেে িনসলোধলোেেমূলক কলোয্কললোতেে প্রজেফলতন উৎসলোজহে 
কতেতেন, যলো িন সমলোিজবজ্লোতনে উেলোহেে গেতক ঐজেহলোজসকিলোতব 
সেলোতনলো হতয়তে। যলোতহলোক, যখন আমেলো  গেজখ সমলোিজবজ্লোনীগে জবকল্প-
গুজলতক ইজেহলোতস কীিলোতব উেথিলোেন কতেতে, েখন আমেলো বে্মলোন 
জেতনে িন্ - গিতডতসে েহুতে েুনজন্ম্লোে, জমড এে সম্প্রেলোতয়ে সংগঠন, 
গডজিস এে কলোেলোগলোে-জবতেলোধী কম্কলোডি গেতক ম্লোনতহইতমে গেজডও বক্তৃ-
েলোগুজলতে এে সমৃদ্ধ উেলোহেে খুঁতি েলোই। এ ধেতনে আতললোচনলো আমলোতেে 
স্েে কজেতয় গেয় কেলো-সলোজহে্ সমলোিজবজ্লোনীতেে জবকল্প রূেতেখলো প্র-
নয়তন সহয়েলো কতে। সম্বে এখলোতন সবতচতয় উতলেখতযলোগ্ হল েলোল্ট 
েলোেজকনস জগলম্লোতনে নলোেীবলোেী কল্পকলোজহনী গহেল্লোনড, গযটলো গযৌেিলোতব 
জেশু-েলোলন এবং মলোনবেলো ও প্রকৃজেে মতধ্ গটকসই সম্তক্ে উেে 
গিলোে জেতয়তে। 

রুে গলজিটলোস েেলোমে্ জেতয়তেন, গযতহেু আমেলো ববষম্ এবং ষিমেলোে 
প্রকলোেতিতেে েুঙ্লোনুেুঙ্  আতললোচনলোয় জলপ্ত, এবং এই  আেলোবলোে ধলোেে 
কজে গয এগুতললোতক জনমু্ল কেলো গযতে েলোতে, েলোই সমলোিজবজ্লোনীেলো েলোতেে 
কলোতিে মতধ্ "নীেব কল্পেলোতি্" জবচেে কতে। আজম এই সংজষিপ্ত গলখনী 
গেতক গেখলোতে গেতেজে গয প্রলোয়েই সমলোিজবজ্লোনীগে জবকল্প প্রস্লোব সম্-
গক্ সেব নন। সমলোিজবজ্লোতন জবকল্পধলোেলোে একজট সমৃদ্ধ ইজেহলোস েতয়তে 
যলো গেতক আমেলো অনুতপ্রেেলোে চলোইতে, বেং জবেক্ এবং সমলোতললোচনলোয় জলপ্ত 
হতে েলোজে। যখন আমলোতেে জিজ্লোসলো কেলো হয় "েলোহতল, জবকল্প জক?" 
আমলোতেে কলোতে েখন েতয়তে বহু সম্লোব্ উতিে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ
 ম্লোট ডলোউসন <Matt.Dawson@Glasgow.ac.uk>
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> জনম্লোনলোধীন িজবষ্যৎ  
েলোইনলোে জেজলং, মলোেবলোগ্ জববেজবে্লোলয়, িলোম্লোজন 

>>

রূেলোন্তে’ নলোমক ধলোেেলোজটে ইজেহলোস েীঘ্ নয়। জকন্তু জবজচরে। 
আমলোতেে বেনজদিন িীবন, সব ধেতনে েজেবে্তনে েলোিনন-
জেক-ববজ্লোজনক বে্নলো, েলোিননজেক ব্বথিলোে েজেবে্ন েেলো 
উতিে-উেজনতবজেক ব্বথিলোে উন্নয়ন গেতক উেলোে গেেলোজ্রিক 

ধনেত্রিে উদ্ভব, জববেলোজয়ে হতে েলোকলো ধনেত্রিে জবজিন্ন রূতেে বেল এই 
ধলোেেলোে আওেলোয় েত়ি। এ েলো়িলো আেও জবস্ৃেিলোতব বলতে গগতল, মলোনুষ 
ও প্রকৃজেে সম্তক্ে ‘ব়ি ধেতনে েজেবে্ন’, সমলোিেলোজ্রিক গেতক ধনেলো-
জ্রিক েলো্রেব্বথিলো বেজে এবং আেও নলোনলোন জকেু এই রূেলোন্তে নলোমক ধলোেেলো-
জটে অন্তিু্ক্ত। এখলোতন একজট জবেক্ েতয়তে গয জকিলোতব এবং কলোে সতঙ্গ 
জিন্ন জিন্ন অজিতনেলোেলো ‘এখলোন’ গেতক ‘গসখলোতন’ যলোতব। এই জবেক্জটে 
জেতক যখন নিে গেওয়লো হয়, েখন রূেলোন্ততেে ন্লোতেজটি, বে্নলো বলো 
আখ্লোনগুতললো গবে গকৌেূহল উদেীেকিলোতবই ‘িজবষ্যতেে েলোিনীজেে’ 
জকেু উেলোেলোনতক অবতহললো কতে।‘িজবষ্যে ইতেলোমতধ্ই এখলোতন; এটলো শুধু 
এখনও সমিলোতব বজটিে হয়জন। ‘সলোইবলোেতপেস’ ধলোেেলোে প্রবক্তলো উইজল-
য়লোম জগবসন গসলোয়লো েেক আতগ এই কেলো বতলজেতলন। যজেও আতগে 
েেকগুতললোতেই উত্লোজেে একজট জবষয় সবিতন্ধ জেজন নীেব জেতলন, েলো 
হতললো, বে্মলোন অেবলো িজবষ্যতেে ‘িজবষ্যৎ বটিন’। বুতি্লোয়লো আধুজনকেলো-
বলোতে সমতয়ে আধুজনক সম্তক্ে উদ্ভব অেীে, বে্মলোন ও িজবষ্যতেে এ 
যলোবৎকলোতলে গ্হেতযলোগ্ গয েলোে্ক্ েলোতক ববপ্লজবকিলোতব বেতল জেতয়তে। 
এবং গসই সতঙ্গ ‘িজবষ্যতেে’ অে্তক েজেবে্ন কতে জনজ্রিয় গেতক সজরিয় 
কতেতে (‘িজবষ্যে বেজেকৃে’)। শুধু েলো-ই নয়, এজট মুনলোফলো বেজে ও 
জহসলোব জনকলোতেে সতঙ্গ অনলোগে সমতয়ে সম্ক্ থিলোেন কতেতে; িজবষ্যৎ-
গক কতেতে নেুন অে্ননজেক ব্বথিলোে গকন্দজবন্দু। মূলে, অেীেতক গকন্দ 

গক আমলোতেে িজবষ্যেতক কী রূে গেয়?
েজব: এস। বলোতস্লো / জলেকলোে।
জকে ুঅজধকলোে সংেজষিে।

কতে েলোকলো ধনে্রি-েূব্ সমলোিগুতললো রূেলোন্তজেে হতয়তে িজবষ্যৎতকন্দীক 
ধন-েুজঞ্জিূেকলোেী সমলোতি। এটলো অবযি েখন গেতকই যখন গকৌেলী প্র-
কল্পগুতললো প্রচুে েজেমলোতে িূজম েখল কেতে েলোতক। গস সময়ই ‘িজবষ্য-
গেে মহলোতেে’ ধলোেেলোজট বেজে হতয় যলোয়।

বলোিলোেতক সলোব্িনীন কেলো এবং অে্তক ধনেত্রিে প্রজরিয়লোে মতধ্ জনতয় 
আসলো হজচ্ছল। গসই সতঙ্গ এই বলোিলোে ও অে্তক কেলো হজচ্ছল থিলোনীয় ও 
সলোমলোজিক জবষয়লোজে গেতক সম্ক্জবহীন (কলোল্ গেলোললোজন)। এে ফতল েখন 
গকৌেলী ধেতন ‘বে্মলোন িজবষ্যৎ’ চতল আতস (জনকললোস লুহলোমলোন)। আে 
এই ব্লোেলোেজট জকন্তু আি সব িলোয়গলোয় ও সব সময় গেখতে েলোওয়লো যলোয়। 
উেলোহেে জহতসতব বললো চতল, অে্ননজেক জেতল্পে আজধেে্বলোেী অে্-ষি-
মেলো জমরেতেে িজবষ্যৎ কী হতব গসজট জনতয় সলোেলো জবতবেে গয বলোজি, গসজটে 
কেলো। জকংবলো বললো যলোয়, ‘িজবষ্যতেে য্রিেলোজেে’ জবস্লোে। এই ‘িজবষ্যতেে 
য্রিেলোজেে’ জবস্লোে হতে েলোতে, জনেলোেতিলোে প্রজেশ্রুজে, প্রজেতেলোধমূলক, 
সজহংস, সলোমজেক েলোত্রেে জকংবলো বলোস্তুসংথিলোতনে গটকসইবে েষিলোে িন্ জহ-
সলোব-জনকলোে। উেলোহেে জহতসতব বললো যলোয়, জিওইজঞ্জজনয়লোজেং আে ফজসল 
জ্লোললোজন েেবে্ী “সবুি ধনে্রি”গক একরে কতে রূেলোন্ততেে মলোধ্তম অে্-
বনজেক মুনলোফলো বেজেে কেলোও।

েেলোকজেে চেুে্ জেল্প, জবগ গডটলো, জডজিটলোল সমলোি, স্লোট্ গপেস, 
জডজিটলোল আজধেে্বলোতেে মলোধ্তম প্রযুজক্তগে ও সলোমলোজিক আজবষ্লোতেে 
একজট িজটল ব্বথিলো বেজে হয়। এই িজটল ব্বথিলোজট একজট ববজবেক এক-
রেীিূেকেতেে একজট জবেলোট প্রজেশ্রুজেতক অন্ গয গকলোতনলো জকেুে চলোইতে 
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গবজে প্রকলোে কতে। আে এই প্রজেশ্রুজেজট মূলে প্রকলোে েলোয় বে্মলোন ধন-
েত্রিে েে্গে ও জেল্পগে উৎেলোেনেীল েজক্তে রূেলোন্ততেে একজট প্রক-
গল্পে মলোধ্তম।

আেও ধলোেেলো কেলো যলোয়, এজট আেও একবলোে অতনকগুতললো ব্জক্তগে এবং 
সলোমলোজিক-সলোংস্কৃজেক আচেতেে ে্লোটলোতন্ ববপ্লজবক েজেবে্ন আনতব। 
েজেবে্ন আসতব উজনে েেক গেতক উদ্ভব হওয়লো জকেু সলোমলোজিক অনুেী-
লতনেও। গযমন, সেক্েলো, প্রজেতেলোধ, েূতব্ই গ্হে কেলোে প্রবেেলো, প্রস্তু-
জে, অজিতযলোিন (জথিজেথিলোেকেলো)। এই অনুেীলনগুতললোে মতধ্ িজবষ্যৎ 
সবিতন্ধ েজক্তেলোলী ও গটকসই প্রজেশ্রুজে গেখলো যলোয়।

এই ব়ি ফেম্লোটগুতললো একই সমতয় িজবষ্যতেে িন্ ধনেলোজ্রিক সলোফ-
গল্ে েলোবজলক ও ব্জক্ত িীবতনে অংেজবতেষ। এগুতললো জনি জনি িজব-
ষ্যতেে অজনচিয়েলোে িন্ ষিমেলো ও মুনলোফলোে িন্ েে েজেষ্লোে কেতে 
চলোয় বতল প্রেীয়মলোন হয়। েলোতেে গজেেে পেটিিলোতবই সজহংসেলো বলো 
সংকট বেজেে মলোধ্তম নয়। কলোেে সমবিতয়ে অিলোব েলোকলো সত্বিও েলোেলো 
জনতিতেে ষিমেলোে কতলেব এবং মতডল বেজে কতেতে। এে ফতল এতেে 
আবে্ন ও রূেলোন্তে খুব সলোধলোেে নয়।

একই সমতয় এই প্রকল্পগুতললোে প্রতে্তকেই লষি্ হতললো, িজবষ্যতেে 
েৃজেবীতক ব্বহলোে কেলো। এেলো জনে্ নেুন ববজবেকিলোতব কলোয্কে, গিীে ও 
প্রেস্ েৃজটিিজঙ্গ, ইউতটলোজেয়লো, জমে ও আকলো্ষিলো বেজে কতে (গিন্স গবকলোট্)। 
এে মলোধ্তম সমসলোমজয়ক ধনেত্রিে েদ্ধজেগে গটকসইবে আেও গিলোেলোতললো 
হয়। এই প্রকল্পগুতললো কলোি কতে ইজন্দতয়ে উৎেলোেক জহতসতব (িি্ গবলো-
গলনতবক)। এগুতললো এই জববে এবং এই প্রকল্পগুতললোে ‘বে্মলোন িজবষ্যৎ’ 
সবিতন্ধ জকেু েেজনতে্েক ব্লোখ্লো প্রেলোন কতে।

আমেলো যখন িজবষ্যৎতক বেজে কজে বলো িজবষ্যৎ সবিতন্ধ আতললোচনলো কজে, 
জহসলোব-জনকলোে কজে, জলজখ, আেলোবলোে ব্ক্ত কজে, েজেকল্পনলো কজে অেবলো 
িজবষ্যৎতক জনতয় ফ্লোনটলোজসে িগতে অবগলোহন কজে, েখন কী হয়?
েখন িজবষ্যৎ েজেেে হয় বে্মলোতন (সজে্কলোতেে এবং বলোস্ব)। নলোমক-
েে, ব্লোখ্লোেলোনকেে, কলোঠলোতমলোবদ্ধকেতেে মলোধ্তম িজবষ্যৎ সংজ্লোজয়ে 
হয়। এবং এজট কেলোে মলোধ্তম, এখলোতন এবং এখন, েলোতেে বে্মলোতন আনলো 
হতচ্ছ েলোেলো হতয় যলোতচ্ছ ‘বে্মলোন িজবষ্যৎ’। এই িজবষ্যৎগুতললোতক জবেন্ন 
জহতসতব নলোমকেে কেলো, গবলোিলো, ব্লোখ্লো কেলো হয় ও হতয়জেল। একই সতঙ্গ 
েলোতেে জনি জনি বে্মলোতন আনলো হয়। এজট িজবষ্যৎতক সমসলোমজয়ক কতে 
এবং জসদ্ধলোন্ত বেজেে িন্ প্রস্তুে কতে। এই েুতেলো প্রজরিয়লোজটে সতঙ্গ ‘িজব-
ষ্যৎ বে্মলোন’ ও ‘বে্মলোন িজবষ্যতেে’ মতধ্ েূেবে গঘলোচলোতনলোে প্রতচটিলো যুক্ত 
হয়। প্রজেজট ‘বে্মলোন িজবষ্যৎ’-এে অবথিলোন হয় একজট ‘এখলোতন ও এখন’ 
এবং ‘েখন ও গসখলোতন’ে মতধ্। বে্মলোন িজবষ্যৎেলো বে্মলোন। জকন্তু একই 
সমতয় েলোেলো অনুেজথিে। কলোেে গসগুতললো এখনও ঘতটজন। গসগুতললো হয়তেলো 
অে্লোজে গনই। জকংবলো কখনও ঘটতবও নলো। এটলো হতললো গস সব বে্মলোন 
গকলোতনলো জকেুে উেজথিজেে কলোেতে যলো ঘতটজন, অেবলো যলো হয়তেলো কখনই 
ঘটতব নলো, যলো এই বে্মলোন িজবষ্যৎতক জসদ্ধলোন্তগ্হতেে, জরিয়লোকললোতেে বলো 
জরিয়লোকললোে নলো কেলোে জবষয়বস্তুতে েজেেে কতে।

সুেেলোং এটলো গসজট সবিতন্ধ গয জকনলো বে্মলোন িজবষ্যতেে ‘সময় প্রজেজলজে’ 
গেতখ যলোয় িজবষ্যৎ বে্মলোতন। জবিেীয়ে, বে্মলোতন িজবষ্যৎতকন্দীক 
আইজডয়লো, মতডল, কল্পনলো, বে্নলো, জরিয়লোকললোে সবিতন্ধ জসদ্ধলোন্ত বেজে কেলো 
েেকলোে। এগুতললোতক ব্বহলোে কেলো হতব আথিলো, জববেলোসতযলোগ্েলো, গ্হেতযলো-
গ্েলো, অনুতমলোেন এবং সতব্লোেজে জনেলোেতিলো বেজেতে। এখলোতন মূলে গসই 
জনেলোেতিলোে কেলো বললো হতয়তে গয, অজনজে্টি ও অপ্রে্লোজেেিলোতব এই জনজে্-
টি িজবষ্যৎ বে্মলোন আসতল ঘটতব। আে এটলোই হতললো, এটলোই হতললো ‘িজব-

ষ্যে েলোিনীজেে’ েলোঞ্চ ললোইন! এজট েলোঁজ়িতয় আতে কলোঁেুজন ধেলো েলোতয়ে 
উেে। েতব এই েলো-গুতললো জকন্তু বেে্লোকলোে!

েেলোজে, বে্মলোন িজবষ্যৎ বেজে কেলোে অে্ জকন্তু অন্তেে গেতক িজবষ্যৎ-
গক জনতয় যলোওয়লোও। জব্জটে জফউচলোতেলোলজি্ বলোেবলোেলো অ্লোডলোতমে িলোষলোয়, 
‘আমেলো বেজে কজে এবং জনতয় জনই িজবষ্যৎতক।’ উেলোহেে জহতসতব বললো 
চতল, গেলোজষে, চেম েজেরি, গৃহহীন, অনজেিুক্ত, কলোেলোগলোতে বদিী বলো উবিলো-
স্তুতেে িজবষ্যৎ কেলোয়তি কেলোে কেলো। এখলোতন গয গকলোতনলো ষিমেলোবলোন ও 
গহতিমজন বিলোেলো প্রিলোজবে িজবষ্যৎ-বেজেকলোেী কল্পনলো বলো আকৃজে গসই  
মলোনুষগুতললোে িজবষ্যৎ বে্মলোনতক নটি কতে, যলোেলো এজট অনুসেে কতে। 
অিলোব, েলোজেরি, অস্বচ্ছলেলো এবং অনলো়িবিেেলো েলোতেে িীবতনে সময়তক 
সংকুজচে কতে প্রতয়লোিতন। এতেে িীবতনে উতদেযি হল, বে্মলোতনে এই 
মম্েী়িলোে মতধ্ জটতক েলোকলো। ফতল েলোতেে িন্ আকষ্েীয় িজবষ্যৎ, 
উতিম িীবন এবং কল্পনলোে িন্ গকলোতনলো িলোয়গলো আে েলোতক নলো। অনলো়ি-
বিেেলো েজেরিতেে িজবষ্যতেে িন্ একটলো অজবেে আঘলোে। 

িজবষ্যতেে এই েেতক লুহমলোতনে িলোষলোয় বললো যলোয় ‘সম্লোবনলোে গুেলোম-
ঘে’। এতক বন্ধ কেলোে এবং আজধেে্বলোেী প্রকল্পগুতললোে জবেেীতে 
গযতে েলোতে এমন সব জকেুতক ষিমেলো গেতক আললোেলো কতে গেওয়লোে একজট 
প্রজরিয়লো গেজখ আমেলো। আে এজটই হতললো এখলোতন এবং এখন গয আজধেে্-
বলোেী িজবষ্যৎ েলোিনীজে গেখলো যলোয়, েলোে একজট সংতকে।

যলো গহলোক, এটলো জকন্তু িজবষ্যৎ সবিতন্ধ ধনেলোজ্রিক প্রজেশ্রুজেে ব়ি ব়ি     
সলোংস্কৃজেক মতডল এবং ন্লোতেজটি বলো আখ্লোন গেৌঁেলোতনলো নয়। বেং এটলো 
হতললো েলোতেে আকৃজে গেওয়লোে ষিমেলো এবং েলোতেে জথিজেেীলেলো। এটলো 
অবযি েজেষ্লোেিলোতব মুতে গগতে গে ৫০ বেতে। গে েেক িুত়ি,     
অে্ননজেক সংকতটে অজিজ্েলো, েৃঙ্ললোে গয সলোমলোজিক-গেেলোজ্রিক-উেলোে 
ে্লোটলোন্ েলোে দ্রুে েেন এবং ডলোনেথিীতেে গেতক সজহংস েলোিনীজেে 
উত্লোন এই অজথিজেেীলেলোে গজেতক দ্রুেেে কতে। িলোেীয়েলোবলোেী ও     
ফ্লোজস্ আখ্লোন বলো ন্লোতেজটিগুতললো শুধু বলোিলোতেে ব্লোেলোে নয়। বেং এে 
েলোয় অজিিলোেতেে উেেও বে্লোয়। এই ন্লোতেজটিগুতললোে উত্লোন ঘটতে 
নেুনিলোতব এবং েলোেলো আেও উন্নজেললোি কেতে। ২০০৮ গেতক গয       
আজে্কীকেে এবং অে্ননজেক সংকট েলো লষি লষি কজল্পে িজবষ্যে বে্-
মলোনতক গুরুবেহীন কতে গেলোতল এবং কতে ধ্ংস। সহস্লোতদেে েলোললোবেতলে 
শুরু গেতকই এই নেুন ও প্রধলোন িজবষ্যতেে সলোংস্কৃজেক েেগুতললো এসব 
অজিজ্েলো ও সম্লোবনলো গেতক েুনেলোয় সজরিয় হতয়তে অেবলো যুক্ত হতয়তে। 
ফতল েলোতেে জনি্লেীলেলো বলো়িতে অে্নীজেতে ব়ি ব়ি গরেতনডে গয িলোঙন 
এবং ঐক্জবনলোে েলোে উেে। অে্নীজেতে আমেলো এই অবথিলো গেখজে, েলোে 
কলোেে ডলোনেথিীতেে জনকট গেতক প্রজেজরিয়লোেীল জবেেীেমুখী সংস্কৃজেতে 
জফতে যলোওয়লোে প্রজরিয়লোতক গিলোেেলোে কেলো। এিলোতবই েূতব্ে েলোিননজেক 
কলোউনটলোে-ন্লোতেজটি বলো জবেেীে   আখ্লোনগুতললো িলোেী হতচ্ছ এবং জনতিতেে 
জথিজেেীল কেতে প্রলোজেষ্ঠলোজনক ও অে্ননজেকিলোতব।

যলোেলো আিতকে ধনে্রিতক সমলোতললোচনলো, সংস্কলোে বলো ববপ্লজবক রূেলোন্তে 
কেতে চলোয়, েলোতেে অবযিই এটলোও মলোেলোয় েলোখতে হতব গয, ধনে্রি হতললো 
ইজেহলোতস প্রেমবলোতেে মতেলো একজট িজবষ্যেতকন্দীক সমলোিব্বথিলো যলো 
কলোি কতে সম্লোব্, জববেলোসতযলোগ্ ও সলোধনতযলোগ্ কেলো এমন িজবষ্যৎ 
জনতয়। যজেও অবযিই এে বে্মলোন ম্রি হতললো, েূতব্ে েলোিনীজেে       
আখ্লোনগুতললোতক আহ্লোন কেলো।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
েলোইনলোে জেজলং <rillingr@mailer.uni-marburg.de>
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> বুতয়ন জিজিতেে 

মলোতেও মলোতে্ঞ্জ আবলোেকলো, ইউজনিলোজস্তডড ন্লোজসওনলোল অতটলোতনলোমলো জড গমজসিতকলো, গমজসিতকলো এবং গসনটলোে ফে গস্লোেলোল ্লোজডি, গকলোজয়বিব্লো 
জববেজবে্লোলয়, েেু্গলোল

ললোজেন আতমজেকলোয় সলোম্প্রজেক বেেগুতললোয়, জবতেষ কতে 
আতদিয়লোন অঞ্চতল, বুতয়ন জিজিে নলোমক ধলোেেলোে জবষতয় 
একটলো গুরুবেেূে্ জবেক্ বেজে হতয়তে। প্রেমে, ১৯৯০ 
েেতকে আজেবলোসী সংগ্লোতমে অজনিময় সমতয় এজট একজট 

প্রস্লোব জহতসতব উত্লোজেে হয়, অেঃেে বলোমেথিী বুজদ্ধিীবী ও                
একলোতডজমক এললোকলোে গিীে আতললোচনলো জহতসতব, এবং অবতেতষ,     
ইকুতয়ডতেে মতেলো গেেগুতললোতে, ২০০৮ সলোতলে নেুন িলোেীয়            
সংজবধলোতনে খস়িলো কেলোে সময় চূ়িলোন্ত ধলোেেলো জহতসতব  এতক আমেলো 
গেখতে েলোই (এবং ফতল েেবে্ীতে এজট েলোবজলক েজলজস জহতসতব 
অনূজেে হয়)। বুতয়ন জিজিে একটলো েজক্তেলোলী ধলোেেলো গযজট জবস্ৃে হতয় 
গগতে খুব স্বল্প সমতয়। জকন্তু বুতয়ন জিজিে জিজনসটলো আসতল কী? 
এটলোতক জক গকউ একজট বলোস্বসম্মে প্রলোসজঙ্গক প্রস্লোব জহতসতব জবতবচনলো 
কেতব যলো শুধু ললোজেন আতমজেকলোই নয়, েুতেলো জবতবেে িন্  প্রতযলোি্?

বুতয়ন জিজিেতক সংজ্লোয়তনে জবজিন্ন উেলোয় েতয়তে। যলো মূলে এজট 
গকলোেলোয় গঘলোষেলো কেলো হতচ্ছ েলোে উেে জনি্ে কতে। এই জহতসতব পেটি-

>>

িলোতবই, এটলো একটলো ধলোেেলো গযখলোতন জঠক কেলো হয় এজট আহ্লোন কেলোে স্বে 
গকমন হতব বলো এজট কেটলো েজক্ত ব্বহলোে কতে আহ্লোন কেলো হতব। গস 
কলোেতে সব আজেবলোসীতেে কলোতে বুতয়ন জিজিতেে অে্ এক নয়, অেবলো 
সকল আজেবলোসী নলোেী, েজেতবেবলোেী, বুজদ্ধিীবী বলো এনজিওতেে িন্, 
অেবলো এমনজক ইকুতয়ডতেে সেকলোতেে কলোতেও নয়। বুতয়ন জিজিে 
একজট পে্লোজনে েদে যলোে বলোংললো অে্ হতললো, ‘িলোতললো িীবনযলোেন’। এজট 
আসতল একজট খুব সমৃদ্ধ (জকন্তু জনম্লোনলোধীন) ধলোেেলোতক প্রকলোে কতে, 
যলোতক খুব সহতি জথিে রূে গেওয়লো সম্ব নয়, কলোেে এজট সব সময় বেজে 
হতচ্ছ, আবলোে গিতঙ েুনেলোয় বেজে হতচ্ছ, আতেলোষ কেতে এবং আবলোে 
আতেলোষ কেতে।

যজে আমেলো একটলো জনজে্টি েে্ন এবং বলোস্বেলোে ধলোেেলোে মতধ্ প্রতবে নলো 
কজে েতব আজেবলোসীতেে িন্ বুতয়ন জিজিে কী েলো গবলোিলো যলোতব নলো। 
ইকুতয়ডতে জকতচলোয়লো আজেবলোসীেলো "সুমলোক কলোওসলোয়" নলোতম একটলো ধলোেেলো 
ব্বহলোে কতে। এজট বুতয়ন জিজিতেে সমেুল্। সুমলোক কলোওসলোয় একজট 
ইউতটলোজেয়লোন আইজডওলজি, যলোে মূল েলোেলোমলোমলোয় (গমলোটলোমুজটিলোতব 

বহুস্বে

জচজরেেঃ আেবু
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অনুবলোে কেতল যলো েলঁো়িলোয়: েৃজেবীে মলো) প্রজেে, গযখলোতন মলোনুষ এবং 
প্রকৃজেে মতধ্ সব সলোমলোজিক সম্ক্ বেজে হয় গগলোষ্ঠী এবং েজেেূেক, 
জরিয়লো-প্রজেজরিয়লো, সংহজে ও সমেলোতক মুতখলোমুজখ সলোমতন গেতখ। জকতচলোয়লো 
িলোষলোিলোষীতেে িন্, সুমলোক কলোওসলোয় হতললো ললোজকে কলোওসলোতয়ে জবেেীে 
ধলোেেলো। ললোজকে কলোওসলোয় হতললো ‘খলোেলোেিলোতব গবঁতচ েলোকলো’; িীবতনে 
একজট দুি্লোগ্িনক ববজেটি্ গযখলোতন গগলোষ্ঠীে উেজথিজে েলোতক নলো। বজল-
জিয়লোে আয়মলোেলোতেেও কলোেলোকলোজে (েতব জিন্ন একটলো ধলোেেলো আতে): সুমলো 
কলোমলোনলো। ে্লোেলোগুতয়ে গুয়লোেলোজনেলো এতক বতল নলোনতেতেতকলো। জচজল ও 
আতি্জনটনলোে মলোেুতচসেলো এতক বতল কুতম মতঙ্গন এবং ইে্লোজে...

বুজদ্ধিীবী ও েজনডেতেে িন্, জবতেষ কতে ললোজেন আতমজেকলোন          
বলোমেথিীতেে িন্, বুতয়ন জিজিতেে একটলো েজক্তেলোলী সম্ক্ আতে  
উন্নয়ন, প্রবৃজদ্ধ ও জনষ্লোেনকেে সংরিলোন্ত সমস্লোে সতঙ্গ। িীবতনে     
ধনেলোজ্রিক সংগঠনগুতললোে আওেলোয়, অে্ননজেক প্রবৃজদ্ধ মলোনুতষে       
উৎেলোেনেীল কম্কলোনড এবং প্রকৃজেে েে্লোয়তনে উেে জনি্ে কতে 
(এমনজক অউৎেলোেনেীল মলোনুষ ও প্রলোকৃজেক প্রজরিয়লোতক জবতবচনলো 
কতে)। ফতল বুতয়ন জিজিে বলোিলোে জিজতিক সমলোতিে মূল্লোয়তনে 
মতডতলে ববপ্লজবক জবতেলোধী ধলোেেলো হতে েলোতে: ব্বহলোজেক মূল্তক 
জবজনময় মূতল্ে উেতে থিলোন গেওয়লো, গযিলোতব ১৯ ও ২০ েেতকে      
বস্তুবলোেী েলোজ্বিকেলো এে েলোে্ক্তক কলোঠলোতমলো গেন। এই অতে্ বুতয়ন 
জিজিে শুধু প্রবৃজদ্ধে েেবে্ী সলোমলোজিক যুজক্ত জনতয়ই কলোি কতে নলো। বেং 
এজট কলোি কতে একজট সম্ূে্ জিন্ন ধনে্রি েেবে্ী অে্ননজেক            
গযৌজক্তকেলো বেজে কতে।

গয গকলোতনলো ঘটনলোয়, বুতয়ন জিজিেতক জিন্ন ও অেজচিমলো েত্বিে উেে গত়ি 
ওঠলো আধুজনকেলোে সমলোতললোচক জহতসতব বুিতে হতব  যলোে মতধ্ েতয়তে 
গসগুতললো গযগুতললো মলোসি্বলোে বিলোেলো কলোঠলোতমলোবদ্ধ হয়  একজট উেজনতবজেক, 
ইউতেলোেতকন্দীক ধলোেলোে ববজবেক ষিমেলোে সংকতটে মতধ্। এে েলোজ্বিক 
উন্নয়তনে েে্লোবজলে মতধ্ বুতয়ন জিজিে জরিজটক্লোল জেওজে, উেজনতবে 
েেবে্ী ে্বি, নলোেীবলোে, সলোংস্কৃজেক, নৃেলোজ্বিক ও গিনডলোে েলোঠ এবং    
েলোিননজেক বলোস্তুসংথিলোন গেতক একলোজধক অন্তেৃ্জটি গত়ি। জকন্তু এে        
ঐজেহলোজসক প্রলোসজঙ্গকেলো গত়ি ওতঠ মূলে সংকীে্, প্রলোয়ই সলোমলোজিক 
আতদিলোলনগুতললোে কতঠলোে িীজবে অজিজ্েলো গেতক, জবতেষ কতে 
আজেবলোসী আতদিলোলনগুতললো গেতক, যলো েলোতেে প্রজেফলন ও প্রজেশ্রুজেে 
েেিমলোতক একতসট ধলোেেলোে জেতক চলোলনলো কতে যলো েলোতেে সংগ্লোম 
জকিলোতব কী কেতব েলো জঠক কতে। এই একই েজেমলোতে, বুতয়ন জিজিে 
সব সময়ই েেলেলো ও সংস্কলোেতক এজ়িতয় চতল এই ধলোেেলোে গষিতরে। 
অন্লোন্ ইউতটলোজেয়লোতনে মতেলো প্রস্লোতবে গেৌনঃেুজনক েলোজ্বিক জিজতিে 
জবরুতদ্ধ যলো এে অন্েম একজট ব়ি সুজবধলোতক বেজে কতে।

একলোজধক ঘটনলোয় গগলোষ্ঠীজট বুতয়ন জিজিতেে বলোইতেও নেুন এবং প্রচুে 
েজেমলোতে ব্বহলোজেক ধলোেেলোতক আজবষ্লোে কতে। এই ধলোেেলোগুতললো মূলে 
েলোতেে সংগ্লোতমে গষিতরে জনজে্টি জকেু চ্লোতলঞ্জতক েুতল ধতে। একটলো 
উেলোেহে হতে েলোতে, কলোওসলোক সলোেলো অেবলো িীবন্ত বন, সলোেলোইয়লোকুে 
আজেবলোসীতেে বিলোেলো বজে্ে, যলোতেে বসবলোস ইকুতয়ডতেে আমলোিন     
অববলোজহকলোয়। এই প্রস্লোবজটে শুরু হয় েলোতেে এললোকলোয় বেল গেলোষতেে 
হুমজকে একজট প্রজেজরিয়লো জহতসতব। এবং এজটে অন্েম েীষ্থিলোনীয় 
লষি্ জেল েলোতেে সম্প্রেলোতয়ে িীবন প্রকল্পতক েজেচয্লো কেলো। এই 

লষি্জট মূলে েলোতেে উেে আতেলোজেে জনষ্ষ্ মতডলগুতললোে একজট 
জবকল্প জহতসতব এতসজেল। কতয়ক বেে েতে সলোেলোয়লোকু ও েলোে গিলোট 
সংথিলোগুতললো কে ২১ ে্লোজেস িলবলোয়ু সতম্মলতন (২০১৫) কলোওসলোক 
সলোচলোতক উেথিলোেন কতে। েেবে্ীকলোতল এজট হলোওয়লোইতয়ে আইউজসএন 
ওয়লোর্্ কনিলোেতিেন কনতগ্তস উেথিলোজেে হয়  ২০১৬ সলোতল।

বুতয়ন জিজিে জনেকই আমলোতেে েূব্েুরুষতেে জববেেৃজটিেই এক নেুন 
রূে নয় যজেও এটলো আজেবলোসীতেে ঐজেহলোজসক স্ৃজে গেতক বহু        প্র-
েলোগে উেলোেলোনতক েুতল আতন ও েুনেলোয় উজ্জীজবে কতে। বেং ধলোেেলোজট 
আইজডলজি'ে খুব একজট অগ্সে জনম্লোন ও অনুেীলনতক গমতন চতল। 
এই জনম্লোন ও অনুেীলন সব সময়ই বলোস্বেলোে েতদিে সলোতে মলোজনতয় 
গনয়। বলোস্বেলো বলতে এখলোতন গসই বলোস্বেলোে কেলো বললো হতয়তে গযজট 
মূলে রেজমক ও প্রকৃজেতক গেলোষে েলোে গকতন্দ গেতখতে। জবতবেে উতিে ও 
েজষিেপ্রলোতন্তে একলোতডজমক ও এজটিজি্তেে মতধ্ একটলো       প্রেলোগে 
িুল হতললো, েলোঁেলো মতন কতেন, বুতয়ন জিজিে হতললো নেুন যুতগে আধ্লোজত্ম-
কেলোে সলোম্প্রজেকেম স্বলোে। গযখলোতন েূজে্মলো েলোতে আজেবলোসী ও েলোতেে 
গিলোট একরে হতয় গ�লোল গেটলোয় যখন জক-নলো েলোতেে চলোেেলোতেে দুজনয়লো 
ধ্ংস হতয় যলোতচ্ছ। বুতয়ন জিজিেতক এমন েজঙন, গযৌজক্তক-    প্র্লোগমলোজট্ 
চেমলো জেতয় গেখলোটলো আমলোতেে অিলোতন্তই একজট প্রস্লোবতক অেলোিননজেক 
কতে গেয়, েলো হতললো, এে জনতি্িলোল রূে, একজট          অন্তজন্জহে ও 
গিীে েলোিননজেক চ্লোতলঞ্জ।

এমন ব্লোখ্লোেলোন সংরিলোন্ত িুল এবং েলো্রে জবষয়ক যুজক্তে কলোেতে ও িন্ 
একতচজটয়লো মেবলোে জহতসতব এে নীজেমলোললোে গষিতরে জকেু সেকলোতেে 
অেলোিননজেক সহতযলোজগেলো গেখতে েলোই আমেলো। এে ফতল বুতয়ন জিজিে 
একজট ববপ্লজবক রূেলোন্তেমূলক প্রস্লোব জহতসতব জনজদিে হয়। এটলো আমেলো 
ইকুতয়ডতেে গষিতরে গেখতে েলোই। গযখলোতন ২০০৮ সলোল গেতক বুতয়ন 
জিজিে িলোেীয় সংজবধলোতনে একজট অংে। এে রূেলোন্তেমূলক সম্লোবনলোে 
অন্তঃসলোে েলোকলো সত্বিও, েজষিে আতমজেকলোে েেলোকজেক জেঙ্ টলোইতডে 
সলোতে সংযুক্ত একজট সেকলোতেে জনজে্টি প্রকতল্পে আওেলোয় েতয়তে বুতয়ন 
জিজিে। ফতল এজট ইকুতয়ডতেে সমলোতি আমললোেলোজ্রিকিলোতব এে       
সম্লোবনলো হলোেলোতনলোে মলোধ্তম গেষ হতয়তে। এই সময়টলো েুতেলো গেে গিীে 
জনষ্ষ্ এতিনডলো, বস্বেলোচলোেী অনুেীলন এবং দুন্ীজে গকতলঙ্লোজেে ধলোেলোয় 
ডুতব যলোয়। এবং অে্লোজে, এই প্রজেিলোেলোলী জবেেীে েলোিননজেক     
েেীষিতেে ষিজেতকে জবেজতি একজট প্রজরিয়লোতক গজেেীল কতে। এই     
প্রজরিয়লোজট মূলে আত্মেয্লোতললোচনলো, েুনঃনবলোয়ন এবং একলোজধক জন্েেথি 
জনব্লোচকমনডলীে গযখলোতন জববেলোস কেলো হয় এই প্রকল্পজটে সতঙ্গ েলোকলো 
এবং এে উেে আথিলো েলোখলো উজচে। এবং সবতেতষ, এটলো হতব গসইসব 
কণ্ঠস্বতেে গিলোট যলোেলো জব়িজব়ি কতে েলোতেে সংগ্লোতমে েলোে্জনক ও েলোি-
বনজেক উেলোেলোন জহতসতব বুতয়ন জিজিতেে িজবষ্যৎ সবিতন্ধ গেষ কেলোগুতললো 
বতল যলোতব।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
মলোতেও মলোতে্ঞ্জ আবলোেকলো <abortocronico@gmail.com>
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> আেব জবতবেে 
ব্জেরিম িজবষ্যে 
আবতেলকলোতেে ললোতরেতচ, সমলোিজবজ্লোনী ও িনে্বিজবে, কলোেলোে/আলতিজেয়লো 

আেব গেে বলো আেব জবতবেে িজবষ্যেবলোেী, প্রে্লোেলো বলো 
িজবষ্যেতক রূেেলোন কেলো একজট চ্লোতলজঞ্জং ও কজঠন 
কলোি। চ্লোতলজঞ্জং, কলোেে এজট িজবষ্যতেে সলোতে অে্-
জধক মুগ্ধ গেেগুজলে সলোতে সম্জক্ে, অেীতেে িলোঁকি-

মক এবং বে্মলোতনে দুে্েলোগুজলে মতধ্ জবিক্ত। "আেব িলোজেে" রূেক-
েলোে নবীনেলোে িন্ জচেন্তন অনুসন্ধলোন সহ একজট িলোল আগলোমীে সন্ধলোতন 
এগুজল হল সনলোেন (কলোজেম) এবং আধুজনক (িলোজেে) এে মতধ্ জচেন্তন 
জবেতক্ে সমলোি, এবং থিলোয়ী বিন্দ্ব মেজবতেলোধ ও ধলোেলোবলোজহকেলোে মলোতি। 
কজঠন, কলোেে আেব গেেগুজল উজনে েেক গেতক েজেবে্তনে একজট 
েয্লোতয় েতয়তেঃ িলোজে-েলোত্রেে গঠন এতসজেল জডত্লোনলোইতিেন েতে; 
এেেতে জবিলোিন এবং বিন্দ্ব এবং নবলোয়ন (েলোিজেে) অনুসন্ধলোতনে ফতল 
জবজিন্ন ধেতেে সংকট গেখলো গেয়। মুজক্তে সংগ্লোম অবলবিন কতে নবলোয়ন 
(আধুজনকেলোবলোে) ঐজেহ্যবলোতেে জবরুতদ্ধ জবতরিলোহ কতে এবং ফলোটল সৃজটি 
কতে। আে এ কলোেতেই আেব গেেগুজল সব্েলো দুব্ল গেখলো যলোয় এবং সব 
জকেু েুনেলোয় কেতে চলোয়; ইউতেলোতেে উজনে েেতকে মতেলো স্বলোধীনেলোে 
িন্ েলোতেে জবপ্লবগুজল বে্মলোন সব্েলো ইজেহলোতসে জবতেলোধী। যলোে জচনি-
গুজল অবযিই ধ্ংস কেতে হতব। জবেেীতে, িজবষ্যে ধলোেেলোজট নবলোয়ন, 
ফলোটল এবং আধুজনকেলোে সমলোে্ক। গযমন উজনে েেতকে আেব েুন-
ি্লোগেে আতদিলোলতন গেখলো জগতয়জেল গয আেব সমলোি থিজবেেলোে জনদিলো 
কতেজেল এবং একজট নেুন আধুজনক েলোিননজেক থিলোতনে উত্লোতনে প্রচলোে 
কতেজেল।

আেবতেে, “আেব িলোজেে” বলো আেব গেেগুজলে িজবষ্যতেে ধলোেেলোজট 
আেব গেেগুজলে স্বলোধীনেলোে আতগ এবং েতে আেব জচন্তলোিলোবনলো,       
েলোিননজেক আতদিলোলন এবং েলগুজলতে সব্েলো উেজথিে জেল। এই 
ধলোেেলোজট, যলো আেব গেেগুজলে সমসলোমজয়ক ইজেহলোস গেতক জবজচ্ছন্ন কেলো 
যলোয় নলো, জবতেষে নবিলোগেতেে আতদিলোলন (নলোহেলো), জডত্লোনলোইতিেন, 
আধুজনকলোয়ন এবং নেুন গেে-েলো্রে গঠতনে জবষয়জট কতয়ক েেক ধতে 
আেব ঐক্ এবং/অেবলো আেব সলোধলোেে কতম্ে ধলোেেলোে সলোতে একতরে 
যুক্ত জেল। আেব স্বপ্ন সম্জক্ে সলোমলোজিক ও িনজপ্রয় প্রতচটিলো জবজিন্ন 
সলোজহে্, বেজল্পক, রিী়িলো এবং অন্লোন্ গষিতরে এখনও অব্লোহে েতয়তে। 
পেটিেই, আেবতেে িজবষ্যতেে ধলোেেলোজট প্রিন্ এবং সময় উিয়ই 
অজেরিম কতে। েতব এজট আেও চ্লোতলজঞ্জং হতয় উতঠতে, জবতেষে িজব-
ষ্যতে আেব গেতেে িনসংখ্লো বৃজদ্ধে সলোতে সলোতে।

> ব্জেরিম িজবষ্যে

েলোতেে স্বলোধীনেলোে েে গেতক আেব গেেগুজল নেুন িলোেীয় এবং আঞ্চ-
জলক প্রজেষ্ঠলোন, আইনী ও আইনসিলো কলোঠলোতমলো এবং জবজিন্ন িলোেীয় ও 
আঞ্চজলক উন্নয়ন নীজে বেজে ও গ্হে কতে েলো্রে েজেচলোলনলোে আধুজনকী-
কেতেে প্রজে েলোতেে আগ্হ প্রকলোে কতেতে। এই িলোেীয় এবং আঞ্চজলক 
প্রতচটিলোগুজল প্রচুে েজেমলোতে িলোেীয় সম্তেে একজরেেকেতেে প্রতয়লোি-
নীয়েলো অি্ন কতেতে এবং সব্েলো সম্তেে একজট প্রলোেজমক উৎস গেল 
বলো গ্লোস, েয্টন বলো কৃজষে উেে জনি্েেীল জেল। প্রলোেজমক গষিতরেে 
সঙ্ট গযমন গেল ও গ্লোতসে েলোতমে ওঠলোনলোমলো - ব়ি ঘলোটজে সৃজটি কতে 
এবং িনসলোধলোেতেে জবজনতয়লোগ বন্ধ কতে গেয় এবং ফতল অে্ননজেক ও 
সলোমলোজিক সংকট গেখলো গেয়। আেব অে্নীজেে স্বে্রিেলো এবং একজট 
গষিতরেে উেে েলোতেে সম্ূে্ জনি্েেলো অব্লোহে েলোখতে েলোতে নলো; আেব 
গেেগুজলতক েলোতেে অে্নীজেতক আললোেলোিলোতব েজেচলোলনলো কেতে হতব 
এবং গযিলোতব েলোেলো েলোতেে সংথিলোনগুজল জবতেষে গেল এবং গ্লোস ব্ব-
হলোে কতে গসগুজল েজেবে্ন কেতে হতব।  এই ব়ি েজেবে্ন বলো "ফলোটল" 
অে্নীজেে সজে্কলোতেে ববজচতরে্ প্রতয়লোিন যলো গেল ও গ্লোস জেতল্পে 
বলোইতে চতল যলোয়, উৎেলোেনেীল কলোতিে মূল্ বৃজদ্ধ কতে এবং অন্তিু্জক্ত-
মূলকিলোতব থিলোনীয় উৎেলোেনমূলক উতে্লোগতক উৎসলোহ গেয় এবং সমে্ন 
কতে। এজট অন্তেে মতধ্ জলঙ্গ, বয়স, ধম্, নৃতগলোষ্ঠী এবং অে্ননজেক, 
সলোমলোজিক, আঞ্চজলক এবং উেিলোজে সম্জক্ে, যলোে উেে জিজতি কতে 
সমস্ একতচজটয়লো অনুেীলনগুজলে বি্ন প্রতয়লোিন। আেব গেেগুজলে 
িজবষ্যতেে জথিজেেীলেলোে িন্ িনগতেে সমস্ উেলোেলোনতক অংেীেলোে 
কেলোে িন্ েলোতেে েলোিননজেক ব্বথিলোে সংস্কলোে ও আধুজনকীকেে প্র-
গয়লোিন, এবং িীবতনে িন্ একিন গনেলোে ধলোেেলো (গব্জসিট) প্রতয়লোিন, 
জবংে েেলোদেীতে যলো সমগ্ আেব েলোিননজেক েৃতযি আজধেে্ জবস্লোে 

রূেলোন্তে এবং জবকল্প

আলতিজেয়লোয় একজট জবতষিলোতিে সময় প্ল্লোকলোতড্ জলতখজেল: "আেজন সমস্ জকে ুচজুে কতেতেন: 
আমলোতেে েজেচয়, আমলোতেে ইজেহলোস, আমলোতেে জবপ্লব, আমলোতেে স্বলোধীনেলো, আমলোতেে 
জেতসলোস্স,  আমলোতেে অেীে ও বে্মলোন। েতব আেজন আমলোতেে িজবষ্যে চজুে কেতে েলোেতবন 
নলো।”
েজব: আবতেলকলোতেে ললোতরেতচ।
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কতেজেল। অন্লোন্ েলোিননজেক প্রলোধলোন্গুজল িলোেীয় েলোিননজেক প্রজে-
ষ্ঠলোতনে েষিেলো এবং আঞ্চজলক আেব প্রজেষ্ঠলোতনে আধুজনকীকেে ও গে-
েলোেলোেকেতেে উন্নজেে উতবিগ; এগুজলতক ষিমেলোজয়ে কেলো এবং েলোিনী-
জেে আেও স্বলোয়তিেলোসন প্রতয়লোিন।

অে্নীজে, েলোিনীজে এবং সমলোতি অংে গনওয়লো "নেুন নলোগজেক" বেজে 
কেলোে িন্ আেবতেে "ব্জেরিম" িজবষ্যতেে সলোতে থিলোনীয় (েৃেক বলো 
গগলোষ্ঠী) উতে্লোতগে েীব্েলো ও বধ্তনে উেে জিজতি কতে নেুন গকৌেল 
অবলবিন কতে সমস্ মতনলোিলোতবে সলোতে গফতট যলোওয়লো বলো জবেজে িজ়িে। 
এই অংেীেলোজেতবেে িন্ জবজিন্ন অবলোধ ও স্বলোয়তিেলোজসে সলোমলোজিক ও 
গেেলোেলোে সজমজে গঠতনে মলোধ্তম নলোগজেক সমলোতিে সংগঠন প্রতয়লোিন, 
েলোেলোেলোজে উতে্লোক্তলো, গেেলোিীবী (আইনিীবী, প্রতকৌেলী, জেষিক), জে-
ষিলোে্ী, যুবকগতেে মতেলো জবজিন্ন গগলোষ্ঠী, মজহললো এবং সলোমলোজিক প্রজেষ্ঠলো-
নগুজলে চলমলোন সম্ৃক্তেলোও প্রতয়লোিন, সব্েজে প্রতয়লোিন সমলোতিে উন্ন-
য়ন। িলোেীয় নীজেগুজলে সম্প্রসলোেে জনতয় এজটে সলোধলোেে জবেক্ও 
প্রতয়লোিন। এে অে্ এই নয় গয েলোতি্ে েষিেলো হ্লোস েলোতব, েতব প্রেলো-
সজনক অন্তিু্জক্তমূলক রূে বেজে কেলোে িন্ গবসেকলোেী অংেীেলোেতেে 
বজধ্ে অংেীেলোজেবে যলো েলোসক ও েলোজসেতেে মতধ্ সম্ক্তক আেও 
গিলোেেলোে কেতব। আচেে এবং জচন্তলোিলোবনলো উিয় গষিতরেই এই জবজচ্ছন্নেলো 
সব ধেতেে িনবহুলেলো এজ়িতয় আেব গেেগুজলতে নলোেীতেে অবথিলোন 
সম্জক্ে এক ধেতেে েলোজয়বেেীল ও সলোহসী আতললোচনলো িজ়িে। গেমজন, 
েলোত্রেে মতধ্ গকন্দীিূজেতক েুনেলোয় জনজচিে কেতে সমলোতি ইসললোতমে 
অবথিলোনজট েলোন্তিলোতব আতললোচনলো কেলো প্রতয়লোিনীয়।

একজবংে েেলোদেীে গেতষে জেতক আেব গেেগুজলে িজবষ্যে গকবলমলোরে 
প্রলোজেষ্ঠলোজনক এবং আচেেগে ফলোটল বলো জবেজেে উেে জনি্ে কেতব নলো: 
এজট আেবেলো িলোজে এবং অঞ্চল জহসলোতব উিতয়ই েলোতেে থিলোন, িূজমকলো 
এবং কলোয্কলোজেেলো কীিলোতব গেখতব েলোে উেেও জনি্ে কেতব। এগুতললো 
জক জচেেতে গকবলমলোরে গেল এবং গ্লোস এবং জবজিন্ন েেকলোেী এবং 
অ-েেকলোেী উেতিলোক্তলোতেে েে্ আমেলোজনকলোেক হতে চতলতে? আেব 
অঞ্চলজট জক সব্েলো বিন্দ্ব এবং যুতদ্ধে অঞ্চল হতয় উঠতব, আেও গবজে 
সংখ্ক েেেলোে্ী এবং বজঞ্চে মলোনুষ বেজে কেতব? বলো আেব গেেগুজল 
গকলোনও বিন্দ্ব এবং বলোস্তুচু্ে মলোনুষতেে েলো়িলো এবং েজক্তেলোলী সলোমলোজিক 
সুেষিলো এবং একজট সম্লোেনতযলোগ্ জেষিলো এবং স্বলোথি্ ব্বথিলো জনতয় একজট 
জথিজেেীল অঞ্চল গঠন কেতে চতলতে? নেুন আেব প্রিন্ জেল্প, 
জচজকৎসলো, প্রযুজক্ত এবং জবজ্লোতনে গষিতরে কী উৎেলোেন কেতব? েলোতেে 
অবেলোনসমূহ কী হতব?

জবজিন্ন প্রলোজেষ্ঠলোজনক এবং আচেেগে ফলোটল এবং জবেজেগুজলে জমেজ্রি-
য়লোজট জবতবেে আেব গেেগুজলে নেুন িূজমকলো ও থিলোতনে উত্লোন এবং জবস্লো-
গেে সলোতে এক সলোতে গযতে হতব। এজটে িন্ আেব জবতবেে সম্লোবনলোে 
উেে যেটলো জববেলোস আতে েেজট জবতেষ সংথিলো বলো আইন প্রতয়লোিন গনই। 
এজট িজবষ্যতে আেবতেে গয নেুন অি্ন্তেীে আতললোচনলোে প্রতয়লোিন 
েলোে আেম্ হতে েলোতে। এই িজবষ্যেজট গকবল েলোিননজেক সংস্কলোে, 
েুনেলোয় একীকেে বলো গিলোতটে মতধ্ সীমলোবদ্ধ েলোকতব নলো। েতব আেব 
গেেগুজলে বলোস্ববলোেী, গমৌজলক এবং সলোধলোেে স্বলোে্, জথিজেেীলেলো েষিেলো-
গবষিে, প্রজেতেলোধ এবং এে উেে জিজতি কতে একজট আঞ্চজলক েৃজটিিজঙ্গে 
সম্প্রসলোেেতক লষি্ কেতব। এজট মূলে বিন্দ্ব, সমৃজদ্ধ, সুেষিলো, আন্তঃআঞ্চ-
জলক জবজনময় ও সহতযলোজগেলোে িন্ সমলোধলোন জনতয় আসতব। 

একজবংে েেলোদেীে গেতষে জেতক িজবষ্যে প্রিন্তক নেুন আেব জবতবেে 
জিজতিে উতিেলোজধকলোেী কেলোে িন্ আেবতেে িজবষ্যে বেজে এবং েজে-
কল্পনলো কেতে হতব। গয জিজতিগুজল আমেলোজন কেলো হয়জন বলো কৃজরেমিলোতব 
জডিলোইন কেলো হয়জন বেং অি্ন্তেীেিলোতব শুরু এবং নকেলোকৃে হতে 
হতব। এজট অেীতেে সমস্ কৃজেতবেে ফলোটল বলো িলোঙ্গন হতব নলো। জবগে 
েেলোদেীতে আেব গেেগুজলে জবেলোট েজেবে্ন ঘতটতে এবং ঘটনলোগুজলে 
প্রজেজরিয়লো িলোনলো গগতে সহতিই। এগুজল িজবষ্যে গঠতনে জিজতি জহসলোতব 
ব্বহলোে কেলো উজচে। অেীতেে ও বে্মলোন উিতয়েই একই েকম দুজব্-
েলোক, হেলোেলো এবং েেলোিতয়ে েুনরুৎেলোেন এ়িলোতে, িজবষ্যেতক এখন 
অগ্লোজধকলোে জহসলোতব জবতবচনলো কেতে হতব। জবতেষে অেূে ও সুেূে িজব-
ষ্যতেে অি্ন্তেীে এবং বলোজহ্যক চ্লোতলঞ্জগুজলে বৃজদ্ধ এবং বহুগুেতনে 
সলোতে েলোল জমজলতয়। 

একজট নেুন সমৃদ্ধ আেব জবতবেে উত্লোতনে িন্ উতদেযিপ্রনে ববজচরে্ম-
য় েে্গুজলে কলোতে আেবেলো, েলোতেে প্রজেতবেী এবং বন্ধুেলোও আকলোজ্ষিে 
জেল। গযখলোতন ফলোটল এবং জবেজে প্রতয়লোিনীয়, গসগুজল সংললোে এবং 
জবজনমতয়ে মলোধ্তম সংঘজটে হওয়লো উজচে, সজহংসেলো এবং বি্তনে 
মলোধ্তম নয়। এজট আেবতেে বে্মলোন এবং িজবষ্যে উিয় প্রিতন্ে 
িন্ একজট অন্েম গুরুবেেূে্ চ্লোতলঞ্জ। এই কলোেতে, আেবতেে    
িজবষ্যেতক অবযিই আিতকে সমস্ আেবতেে একজট অগ্লোজধকলোতেে 
জবষয় হতে হতব। যলো একজট একক গেতেে উতবিগ নয়, একজট আঞ্চজলক 
উতবিগ।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
আবতেলকলোতেে ললোতরেতচ <ablatre@yahoo.fr>

রূেলোন্তে এবং জবকল্প
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> কলঙ্ কীিলোতব নীজেগুজলতক 
   বলোধলোগ্স্ কতে: 

গেতেসলো গেতেি, েজষিে আজরিকলোে গকেটলোউন জববেজবে্লোলয়

গে মলোতস আজম গকেটলোউন গেতক সলোে বেে েতে যুক্তেলোতি্ 
জফতে যলোওয়লোে িন্ আমলোে জিজনসেরে ে্লোজকং গেষ কতেজে। 
আজম চলোই নলো এমন জকেু আমলোে বলোজ়িে বলোইতে েলোকুক এবং 
এক ঘনটলোে মতধ্ চতল যলোক। বি্্ বলোেলোইকলোেীেলো আমলোে 

জিজনস সংগ্হ, বলোেলোই এবং জবজরি কতেজেল। আমলোে কলোতে এজট বি্্ 
হ্লোস কেলোে একজট দ্রুে এবং সুজবধলোিনক উেলোয় জেল।  একইসলোতে 
গললোতকেলো উেলোি্তনে েতষি সহলোয়েলো কতে। অন্তেে িন্, আজম গৃহহীন 
গললোকতেে আতেেলোতেে প্রজে আকৃটি ও উৎসলোজহে কতে েলোজয়বেজ্লোনী 
হজচ্ছললোম। সতদিহ গনই গয এই অে্জট অ্লোলতকলোহল এবং অনবধ েেলোে্-
গুজলতে ব্য় কতেজেল। প্রজেতবেী নিেেলোজে েলগুজল কতয়ক সপ্তলোহ েতে 
েলোতেে বলোজ়িে চুজেে জবষতয় জকেুটলো আচিয্ প্রকলোে কেতব: এই "বি্্ 
বলোেলোইকলোেী"গেেতক েেলোকজেে অেেলোধীতেে মতেলো গচলোখ এবং কলোন 
আতে বতল মতন কেলো হয়।

এই ধেতেে গমরুকৃে মতনলোিলোবগুজল ব্লোখ্লো কেলো গযতে েলোতে গয 
নীজেগুজল এখনও বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে বিলোেলো কলঙ্তক কলোজটতয় উতঠতে। 
গনজেবলোচক গ্জেওটলোইেগুজল বি্্ বলোেলোইতক "সবুি কলোি" হওয়লোে বলো 
বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে েুনব্্বহলোেকলোেী জেতল্প কম্চলোেী হওয়লোে সম্লোব-
নলোতক প্রিলোজবে কতে। "বি্্ বলোেলোইকলোেী" এই েদেজটে গনজেবলোচক 

েজষিে আজরিকলোে বি্্ সংগ্হ সজমজে। 
কজেেলোইট: এসএইচজেএ।

ধলোেেলো েতয়তে, যলোে ফতল "েুনরুদ্ধলোেকলোেী" জহসলোতব অন্ েদে ব্বহলোে 
কেতে শুরু কতেতে। আমলোে "বি্্ বলোেলোইকলোেী" েদে এে ব্বহলোে েজষিে 
আজরিকলোে বি্্ জেসিলোস্ অ্লোতসলোজসতয়েন (এসএইচজেএ) এবং গ্লোবলোল 
অ্লোললোতয়ন্স বিলোেলো ব্বহৃে িলোষলোে প্রজেধ্জন কতে বি্্ বলোেলোইকলোেী মতধ্, 
যলোেলো আেও িলোল কলোতিে অবথিলোে েতষি জেতলন। েলোতেে প্রতচটিলো সত্বিও, 
আবি্নলো বলোেলোইকলোেীতেে গয েজেজথিজেতে সমে্ন কেলো উজচে গস সম্-
গক্ (যজে েলোতক েতব) গকলোনও ঐক্মে্ গনই।
 
> নীজে এবং বলোস্বেলো 

জবজিন্ন নীজেমলোললো গস্কল এবং অঞ্চলগুজলে মতধ্ গনওয়লো জবজিন্ন েে বিলোেলো 
বি্্ বলোেলোইতয়ে জবষতয় অপেটিেলো আেও গবত়ি যলোয়। ববজবেক স্তে, বি্্ 
বলোেলোই আন্তি্লোজেক রেম সংথিলোে "েলোলীন কলোি" এতিনডলোে আওেলোয় 
েত়ি। বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে িলোজেসংতঘে গটকসই উন্নয়ন লষি্ অি্তন 
গুরুবেেূে্ জহসলোতব জচজরেে কেলো হয়। এে অে্ বি্্ বলোেলোইকলোেীেলো হ'ল 
জববে েজষিতেে সবুি অে্নীজেে সম্লোব্ কম্ী। ববজবেক উতিতে েলোতেে 
অংেগুজলে মতেলো, কখনও কখনও জরিগলোন বলো ডলোম্্লোে ডলোইিলোে 
জহসলোতব েজেজচে, বি্্ বলোেলোইকলোেীেলো েজেতবেগে আতদিলোলতনে সলোতে 
একজরেে হয় নলো। খুব কম সময়ই গেখলো যলোয় গয, বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে 

>>

েজষিে আজরিকলোে বি্্ সংগ্হকলোেীতেে জচরে
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গললোতক সজরিয়িলোতব েেদি কেতেন, বেং এই জবষয়জট েলোঁতেে হেলোেলোগ্-
থি কতে। এই জচরেজট িলোেীয় েয্লোতয় েলোৎেয্েূে্। একজেতক, সেকলোেগুজল 
বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে জনতয়লোগ কেতে েলোতে এমন বি্্ হ্লোস কেলোে িন্ 
আেও রেম-জনজব়ি েদ্ধজেগুজল গবতে জনতে েলোতে, েতব এজট উচ্চ স্তেে 
েলোজেতরি্ে েজেচলোয়ক। অন্জেতক, েলোেলো "বি্্ গেতক েজক্ত" এে মতেলো 
প্রযুজক্তগে সমলোধলোনগুজল অনুসেে কেতে েলোতে যলো আধুজনক ইউতেলোেীয় 
েদ্ধজেগুজলে অনুকেে কতে, েতব কম কম্সংথিলোন সৃজটি কতে এবং বে্-
মলোতন বি্্ বলোেলোইকলোেী জহসলোতব কলোি কেলো গললোকতেে বিলোেলো েূে্ হওয়লোে 
সম্লোবনলো গনই।

গকেটলোউন আজরিকলোে প্রেম বৃহৎ আকলোতেে বি্্ গেতক জ্লোললোজন গকতন্দে 
প্রেম ঘতে েজেেে হতয়জেল জবদু্তেে ঘলোটজেে আতললোতক এবং এই 
টুকতেলোজট গলখলোে সময় জনয়জমে জবজচ্ছন্নেলোে প্রে্লোবে্তনে গষিতরে িলোেী-
য়কেতেে ইউজটজলজট সেবেলোহকলোেীে (এসতকলোম) জবকল্প হতললো সহি 
জবরিয়। উজদ্ভতেে উতবিলোধনকলোতল আেও একজট সুজবধলো হতললো রেজমকতেে  
(প্রলোয় ৮০ িন) ময়ললো গফললোে মতেলো আবি্নলো সংগ্হ কেতে হতব নলো। 
প্রকৃেেতষি, অন্লোন্ থিলোনীয় সেকলোেগুজলে মতেলো নয় গযগুজল বি্্ বলোেলো-
ইকলোেীতেে সমবলোয় গঠতন সহলোয়েলো কতেতে, ল্লোনডজফল সলোইতট অেব্য় 
বলোেলোই গকেটলোউতন জনজষদ্ধ। েজষিে আজরিকলোে মতধ্ এই প্রকেেজট সম্ব, 
কলোেে িলোেীয় আইন অনুযলোয়ী থিলোনীয় সেকলোেগুজলে বি্্ ব্বথিলোেনলোে 
েজেকল্পনলো েলোকতে হতব, েতব েূন্ বি্্ অি্তনে উেলোয় সম্ূে্রূতে 
থিলোনীয় নীজেজনধ্লোেকতেে জবতবচনলোে জিজতিতে। "জববে েহে" হতয় উঠতে 
সতচটি েহুতে অঞ্চতল, জবতেেী জবজনতয়লোগ আকষ্ে কেলোে িন্ একজট 
আধুজনক জচরে গুরুবেেূে্। জফফলো জববেকলোতেে গহলোজ্ংতয়ে মতেলো হলোই-গপ্রলো-
ফলোইল ইতিনটগুজলে প্রস্তুজেে িন্ গকন্দীয় ব্বসলোজয়ক গিললো গেতক 
েলোস্লোে বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে সেলোতনলো হয়। েলোস্লোে েয্লোতয়ে গয গকলোনও 
েলোজব েুনরুদ্ধলোে কেলো থিলোনীয় কম্কে্লোেলো গস্বচ্ছলোতসবী জহসলোতব গেতখন েতব 
এজটতক অতনকলোংতেই জনরুৎসলোজহে কেলো হয়। এজট আংজেকিলোতব বলোজস-
দিলোতেে অজিতযলোতগে কলোেতে, জবতেষে ঐজেহলোজসকিলোতব "সলোেলো" েহে-
েজলতে গযখলোতন বলোজসদিলোেলো অেেলোতধে সলোতে আঁেতক ওতঠ।

> বলোজসদিলোতেে মেলোমে 

সবুি চলোকজেে সম্প্রসলোেতে িনগতেে অংেগ্হে িজ়িে। কলোব্সলোইড সং-
গ্তহে প্রকল্পগুজলে সলোফল্ বলোজসদিলোতেে েলোতেে বি্্ েৃেক কতে এবং 
প্রলোক্তন বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে েলোতেে েজেবলোতেে অস্বীকলোতেে মলোধ্তম 
সংগ্হ এবং বলোেলোই কেতে খুজে হওয়লোে উেে জনি্ে কতে। এই মুহুতে্, 
বি্্ বলোেলোইকলোেীেলো জনতিতক সম্লোব্ কম্ী জহসলোতব এবং েলোেলো িনতসবলো 
জহসলোতব কী কতে েলো উেথিলোেন কেলোে িন্ ল়িলোই কতে। আতেেলোতেে 
সতদিতহে বলোেলোস েতয়তে গয এই ব্জক্ততেে অনুতপ্রেেলো কী। একলোকী 
গচহলোেলোে জিজতিতে, বি্্ বলোেলোইকলোেীেলো জনঃস্বলোে্ ভ্রমেকলোেীতেে গেতক 
আললোেলো নয়। প্রলোয়েই "বলোজগ্" জহসলোতব গলতবলযুক্ত, এজট ধতে গনওয়লো হয় 
গয বন্ধু এবং েজেবলোতেে সলোতে সম্ক্ জেন্নকলোেী গললোকতেে িন্ জবতনে 
মলোধ্তম েলোইতফজলং একজট গেষ অবলবিন, এমন সম্ক্ গযগুজল 
"সলোধলোেে" মলোনুষ প্রতয়লোিতনে সময় জনি্ে কেতে সষিম হতব। বি্্ বলো-
েলোইকলোেীতেে েলোেীজেক উেজথিজে এই ধলোেেলোজটও যুক্ত কেতে েলোতে গয 
েলোেলো জববেলোসতযলোগ্ নয়। অতনক বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে কলোেলোগলোতেে ট্লোটু, 
েলোগ এবং অন্লোন্ েলোেীজেক জচনি েতয়তে যলো অেমলোনিনক জচজনিেকলোেী 
জহসলোতব কলোি কতে। এজট জনতিতক এমন একজট গললোক জহসলোতব উেজথিে 
কেলো কজঠন কতে গেলোতল যলোেলো জনতিে িন্ একজট চলোকজে বেজে কতে 
অেেলোধ গেতক সফলিলোতব গবজেতয় এতসজেল। েজেবতে্, বি্্ বলোেলোইকলো-
েীতেে জকেুটলো অগ্হেতযলোগ্েলো গেখলো যলোয়। জমেজ্রিয়েলোে অিলোব মলোতনই 
বলোজসদিলোেলো বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে জবচলোে কেলোে িন্ েতে্ে অন্লোন্ উৎ-
সগুতললোে উেে জনি্ে কতে।

সমৃদ্ধ েহেেজলতে, ব্জক্তগে সুেষিলো সংথিলোগুজল বি্্ বলোেলোইকলোেীতেেতক 
গে জবরুতদ্ধ েেলোমে্ জেতয় কুসংস্কলোে এবং ববষম্তক বলোজ়িতয় গেলোতল; এজট 
েলোতেে ব্বসলোতয়ে উেে জনি্ে কতে এমন িয়তক গবলোিলোয়। একইিলোতব, 
আতেেলোতেে নিেেলোজে গগলোষ্ঠীগুজল িীজবকলো জনব্লোতহে গচটিলো কেলো ব্জক্ত 
এবং েলোতেে বলোজ়িতে প্রতবতেে িন্ কলোেও মতধ্ েলোে্ক্ কেতে অষিম। 
বলোজসদিলোেলো কলোউজন্সলেতেে সলোতে েলোস্লোয় টহল বেজে কেতে গযলোগ 
জেতয়তেন যলো "িলোজে," বয়স এবং জলঙ্গ অনুসলোতে গপ্রলোফলোইজলং অনুেীলন 
কতে, সুেষিলো এবং সুেষিলোে িন্ হুমকী জহসলোতব জবতবজচে কলোউতক 
জেতেলোজট্ং এবং অেসলোেে কতে। বলোজসদিলোতেে গহলোয়লোটসঅ্লোে গ্রুেগুজল 
আতেেলোতে গেখলো অবলোজছিে ধেতেে গললোকতেে উেে নিে েলোখতে "কৃ-
ষ্লোঙ্গ" গললোতকে গকলোড জহসলোতব "জবএম" ব্বহলোে কতে। েলোস্লোে বি্্ বলোেলো-
ইকলোেীতেে অবযিই েলোস্লোয় এবং গৃহথিলোজল আবি্নলোয় সংগ্তহে িন্ 
অজবজচ্ছন্নিলোতব েুনেলোয় আতললোচনলো কেতে হতব। গযমনজট েলঁোজ়িতয়তে, 
বি্্ বলোেলোইকলোেীেলো সলোধলোেে িনগতেে বিলোেলো সম্লোব্ েজেতষবলো খলোতেে 
কম্ী জহসলোতব জবতবজচে হওয়লোে সম্লোবনলো কম। েজষিে আজরিকলোে জবজিন্ন 
অংতে সেকলোেী সহলোয়েলোে অ্লোডতিলোতকজস গ্রুেগুজলে কলোি ব্েীে, বি্্ 
বলোেলোইকলোেীেলো প্রলোজন্তক েতয় গগতে। সুেেলোং েজষিে আতমজেকলোে জবজিন্ন 
অঞ্চতল গযমন গেখলো যলোয়, ময়ললো বলোেলোইকলোেীতেে সংগ্হ বলো গঠতনে িন্ 
কম্চলোেী হওয়লোে লতষি্ নীজেগুজল এমন গললোকতেে কলোতে গেৌঁেলোয় নলো 
যলোেলো উেরিব জহসলোতব কলজঙ্ে হয়।

ববজবেক এবং থিলোনীয় গস্কলগুজলতে অসলোমঞ্জস্েূে্ নীজে বিলোেলো উতবিগিনক, 
কলঙ্ েজষিে আজরিকলোে বি্্ বলোেলোইকলোেীতেে িন্ বলোধলো। অজনয়জ্রিে 
(অ-ইউতেলোেীয়) কম্ীতেে িন্ ঐজেহলোজসক অবজ্লোে বিলোেলো িজ়িে প্রচ-
জলে গ্জেওটলোইেগুজল, সবুি অে্নীজেতে েলোতেে অংেগ্হতেে িন্ 
প্রতয়লোিনীয় সমে্তনে স্ে অি্ন কেতে বলোধলো গেয়। বি্্ বলোেলোইকলোেী-
গেে ব্লোখ্লো কেলো হয় ি্লোবলোগ্লোনট, অ্লোলতকলোহল বলো অনবধ েেলোতে্ে উেে 
জনি্েেীল, গযৌজক্তক জচন্তলোধলোেলোয় অষিম এবং সমৃদ্ধ েহেেজলতে সুেষিলো 
ও সুেষিলোে িন্ হুমজকস্বরূে। বি্্ বলোেলোইতয়ে জবষয়জট েচিলোৎেে, 
গনলোংেলো এবং বি্্ হ্লোস কেলোে একজট অেষি উেলোয় জহসলোতব গেখলো হয়। 
এই গনজেবলোচকেলো নীজেগুজলে আতললোতক আেও েৃঢ়িলোতব অব্লোহে 
েতয়তে গয বি্্ বলোেলোইকলোেী এবং বি্্ বলোেলোইতক উন্নয়নেীল গেে 
হওয়লোে প্রেীক জহসলোতব গেখলোয়। সুেেলোং, েয্টন এবং ব্বসলোয় আকষ্ে 
কেলোে িন্ সতচেন েহেগুজলতে, েুনব্্বহলোতেে যলোজ্রিক রূেগুজল েলোতেে 
রেম-জনজব়ি অংেগুজলে েুলনলোয় গবজে িনজপ্রয় হতে েলোতে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোগ কেতেঃ
 গেতেসলো গেতেি <tpz031@googlemail.com>
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রূেলোন্তে এবং জবকল্প

> িলবলোয়ু েজেবে্তনে সলোতে খলোে খলোইতয় 
গনওয়লো:

জরিত্লোফলোে মলোতবিলো, জিবিলোবুতয় ওতেন ইউজনিলোজস্জট, জিবিলোবুতয়

>>

জব
বেব্লোেী িলবলোয়ু গয েজেবজে্ে হতচ্ছ েলো যুজক্তসঙ্গে সতদি-
গহে বলোইতে। িলবলোয়ু েজেবে্তনে প্রিলোবগুজল জববেিুত়ি অনু-
েলোেহীনিলোতব অনুিূে হতচ্ছ গয উন্নয়নেীল গেেগুজলতে 
গললোতকেলো ব়ি ধেতনে প্রিলোব গফলতে। জিবিলোবুতয়ও এে ব্জে-

রিম নয়। জিবিলোবুতয়ে গ্লোমীে িূেৃযি িুত়ি িলবলোয়ু েজেবে্তনে েলোে 
েতয়তে। বৃজটিেলোতেে রিমবধ্মলোন েজেবে্ন স্বল্প খেতচ খেলো গেতক খেলোে 
জেতক ধলোজবে হওয়লোয় ষিয়ষিজে গবত়িতে এবং েলোতেে িীজবকলো জনব্লোতহ 
জেন জেন আেও িুঁজকেূে্ হতয় েত়িতে। িলবলোয়ু েজেবে্ন সংকতটে 
প্রেম ললোইতন ষিুরি কৃষকেলো গয িূজমকলো েলোখতেন েলো আতললোচনলোে গিলোঁক 
েতয়তে। এই অজস্তবেে হুমজকে েজেতপ্রজষিতে, গেলোট কৃষকেলো িলবলোয়ু 
েজেবে্তনে িন্ আচিয্িনক অজিতযলোজিে গকৌেলজট বেজে কতেতেন। 
দুঃখিনকিলোতব, েলোতেে উদ্ভলোবনগুজল প্রলোয়েই নীজেজনধ্লোেেীকেতেে 
গষিতরে কেলোজচৎ গুরুবে গেতয় েলোতক। এমন েৃজটিিজঙ্গে গসৌিতন্ যলো 
গ্লোমীে িনতগলোষ্ঠীতক িলবলোয়ু েজেবে্তনে সলোতে খলোে খলোইতয় জনতে 
সহলোয়েলো কেতে থিলোনীয় উদ্ভলোবনগুজল গয সমলোতললোচনলোমূলক িূজমকলো েলোলন 
কতে েলোতেে নলোতকে জঘজঞ্জ হয়। প্রযুজক্তে থিলোনলোন্তে িলবলোয়ু েজেবে্তনে 
সলোতে অজিতযলোিনতক যেটলো প্রিলোজবে কতে নীজেমলোললোতক অতনকটলো প্রিলো-
জবে কতে। েবুও এই জনবন্ধজট যুজক্তযুক্ত গয গ্লোমীে জবকলোতেে িন্ ষিুরি 
কৃষতকে গকৌেলগুজল সমলোতললোজচে হতয়তে।

জিবিলোবুতয়ে গ্লোমীে ষিুরি কৃষকতেে উতে্লোতগে গকন্দজবন্দুতে জনেলস 
েেীষিলো-জনেীষিলো েতয়তে। এ িলোেীয় উতে্লোগুতললো েলোতেে অজস্বে প্রকলোে 
কেতে। উদ্ভলোবনগুজল অতনক মৃে প্রলোতন্তে অনুসলোেী। এই গকৌেলগুজল ষিুরি 
কৃষকতেে িঙ্গুে িীজবকলোে িন্ রূতেলোে বুতলট সমলোধলোন গঠন কতে নলো। 
এটলো েলোতেে রূেলোলী বকেে সমলোধলোন। জসলিলোে বকেট সজলউেন 
িলবলোয়ু েজেবে্তনে সলোতে খলোে খলোইতয় গনওয়লোে িন্ একজট আংজেক 
জফতসিে সু্ট। এে অে্ এজট হ'ল গকলোনও একক সমলোধলোন গনই, েতব 
িলবলোয়ু েজেবে্তনে প্রিলোবগুজল সমলোধলোন কেলোে িন্ একতযলোতগ কলোি 
কেতে একলোজধক সমলোধলোন।

জিবিলোবুতয়ে গসলোনলো িনতগলোষ্ঠী সুেূে অেীেকলোল গেতকই িলবলোয়ুে েজেব-
ে্নেীলেলোে সলোতে খলোে খলোইতয় জনতয়তে। এেলো গেতেে বৃহতিম নৃতগলোষ্ঠী। 
েলোেলো অলসেলোে িন্ েূন্ সহনেীলেলোে সলোতে কতঠলোে েজেরেমী জহসলোতব 
জনতিতক গজব্ে কতে। েলোতেে খলোবলোে জনজচিে কেলোে উেলোয় জহসলোতব েলোেলো 
িজম চলোষ কতে। েলোতেে িীজবকলো জনি্ে কতে বৃজটিযুক্ত কৃজষে উেে। এই 
কৃষকতেে মতধ্ এমন ব্জক্তেলো আতেন যলোেলো কৃজষতে জবতেষজ্ হতয় 
উতঠতে এবং েজেবজে্ে িলবলোয়ু েজেতবতেে সলোতে খলোে খলোইতয় 
জনতয়তেন। এই েষি কৃষকেলো থিলোনীয়িলোতব হু়িুেলো নলোতম েজেজচে। জকেু 
গষিতরে, এই উৎেলোেনেীল কৃষকেলো মুটলোমতনিু (মলোজটে সলোতে "গখতলন") 
নলোতম েজেজচে। েলোেলো জনেলস জনেীষিক। েলোতেে উদ্ভলোবতনে গবজেেিলোগ 
িল সংেষিতেে উেে জিজতি কতে বেজে।

১. কৃষতকে এক খডি িজমে উেে একজট গেলোট েলোজনে বলোঁধ। এই েলোজন অসমতয় েলোে 
টতমতটলো গষিতে গসতচে িন্ ব্বহলোে কেলো হয়।

বজধ্ে বৃজটিেলোতেে ববজচতরে্ে সলোতে খলোে খলোইতয় কৃষকতেে েতষি িল 
আহেে রিমবধ্মলোন একজট কলোয্কে জবকল্প হতয় উঠতে। এই প্রলোজন্তক 
েজেতবতে বৃজটিেলোে দ্রুে আতস এবং দ্রুে চতল যলোয় বতল এজট একজট 
কলোয্কে জবকল্প েদ্ধজে। জিবিলোবুতয়ে গ্লোমলোঞ্চতল, একিন কৃষক জযজন 
িল সংগ্হকলোেী জহসলোতব জববেখ্লোে, প্রয়লোে িলোফলোনলোইহ জফজে েলোে িল 
সংগ্তহে েষিেলোে িন্ ন্লোেনলোল জিওগ্লোজফতকে কলোে গেতক একজট েু-
েষ্লোে গেতয়জেতলন। জেজন েলোে বলোজ়িে কলোেলোকলোজে একজট জেললো খতনডে 
জনতচ িতল িজম কলোতটন। জেজন বলতেন, "আজম িল এবং মলোজট জববলোহ 
কজে যলোতে েলোেলো েলোললোতে নলো েলোতে এবং আমলোে কলোতিে জিজতিতে একজট 
েজেবলোে গত়ি েুলতব।" এে অে্ হ'ল েলোে উদ্ভলোবনগুজল মলোজটে ষিয় গেলোধ 
কেতব। এজট জনজচিে কতে গয জেজন গবজেেিলোগ িল ফসতলে গসতচে 
িন্ ব্বহলোে কতেতেন। গবজেেিলোগ ষিুরি কৃষক জবনলো িতলে ফসল 
সংগ্হ কতেন এবং েলোেলো েলোতেে বলোজ়িতে জনজম্ে গেলোট গেলোট বলোঁধগুজলতে 
চ্লোতনল সেবেলোহ কতেন (জচরে ১ গেখুন)। েলোেলো িলজট বলোিলোতেে বলোগলোন 
কেতে ব্বহলোে কতে। অন্েলো যলোেলো জনতিতক "ষিয় প্রজেতেলোধকলোেী" বতল 
অজিজহে কতেন েলোেলো একজট গজলে ওেলোতে প্রলোচীে বেজে কতেন এবং 
এজট একজট গেলোট বলোঁতধ রূেলোন্তে কতেন যলো বলোিলোে উে্লোতনে উতদেতযিও 
ব্বহৃে হয় (জচরে ২ গেখুন)। এে মলোধ্তম েলোেলো ষিয় গেলোধ কতে।

জিবিলোবুতয়ে কতয়কজট গ্লোমীে অঞ্চতল, জকেু গবসেকলোেী সংথিলো (এনজিও) 
কৃষকতেে িলবলোয়ু েজেবে্তনে সলোতে খলোে খলোইতয় জনতে কৃজষতষিরে কৃজষ 
(জসএ) চলোলু কতেতে। জসএ সব্জন্ মলোজট জবঘ্ন এবং িল সংেষিতেে উেে 
জিজতি কতে বেজে কেলো হয়। জসএ অনুেীলনকলোেী গবজেেিলোগ কৃষক মলোল-

জিবিলোবুতয়ে ষিুরি গিলোেেলোে
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জচংতয়ে িন্ ঘলোস ব্বহলোে কতেন (জচরে ৩ গেখুন)। জকেু উদ্ভলোবনী জসএ 
কৃষক বৃজটিে গগি বেজে কেতে েুেলোতনলো জটনগুজল ব্বহলোে কতেন (জচরে ৪ 
গেখুন)। েলোেলো এই েজেকজল্পে বৃজটিেলোেগুজল গেতক বৃজটিেলোতেে গেকজড্ং 
েলোতখ।

গ্লোমীে জিবিলোবুতয়ে িলবলোয়ু েজেবে্তনে ফতল একজট উদ্ভলোজসে ঘটনলো 
ঘতটতে, এজট একজট "নীল জবপ্লব"। নীল জবপ্লব হ'ল মলোে চলোষ। প্রলোজেস-
ম্ে উৎেলোেতনে েুলনলোয় মলোতেে চলোষ "সবুি" এই অতে্ গয এজট জগ্ন-
হলোউস গ্লোস কম জনগ্ে কতে। এটলো আনতদিে জবষয় গয জিবিলোবুতয়ে জকেু 
অংতে মলোতেে চলোষ একজট ব়ি জরিয়লোকললোতে েজেেে হতচ্ছ। ষিুরি কৃষকেলো 
েলোতেে বলোজ়িতে মলোতেে েুকুে বেজে কতে (জচরে ৫ গেখুন)।

অন্লোন্ কৃষকেলো জনজব্ঘ্ন মুেজগ েলোলন কেতেন বলো আজম গযজটতক "সীমলোন্ত 
েলো়িলোই মুেজগ" বলতে েেদি কজে। সীমলোনলো েলো়িলোই মুেজগ চলোষ কেলো 
অতনক ষিুরিেে কৃষক একজট িনজপ্রয় অজিতযলোিন হস্তষিতে েজেেে 
হতয়তে। এই কৃষকেলো বুিতে গেতেতেন গয প্রজেকূলেলোে সুতযলোগ েতয়তে। 
েজেবে্তনে একমলোরে যুজক্তসঙ্গে প্রজেজরিয়লো হ'ল সুতযলোগজট খুঁতি েলোওয়লো। 
এই গবলোিলোে উেে জিজতি কতেই এজট বেজে কেলো হয়। জকেু কৃষক সীমলোনলো 
েলো়িলোই প্রলোয় ২ হলোিলোতেে মতেলো মুেজগ েলোলন কেতেন। েলোেলো েলোতেে মুে-
জগগুজল েলোবে্বে্ী েহেগুজলতে এবং জবতেষে েলোিধলোনী হলোেলোতে গযখলোতন 
গবগজেকিলোতব গবত়ি ওঠলো মুেজগে প্রচুে চলোজহেলো েতয়তে গসখলোতন েলোেলো 
জবজরি কতে। সুেেলোং, ব্বসলো খুব ললোিবলোন এবং কৃষকেলো েলোতেে মুেজগে 
সংখ্লো বলো়িলোতনলোে আেলো কেতেন।

উতে্লোগী কৃষকেলো েলোতেে িীজবকলোে জবকল্পগুজল ববজচরে্ময় কেতেন। 
েলোেলো কলোঠহীন বনিলোেীয় েে্ গযমন গমলোেতন কৃজম সংগ্হ কতে যলো থিলো-
নীয়িলোতব আমলোজকজবি নলোতম েজেজচে (জচরে গেখুন ৬)। আমলোজকজবি একজট 
সুস্বলোদু খলোবলোে এবং সহতিই উেলি্ বলোিলোে েতয়তে। উেলোি্নগুজল স্কুল 
বলোচ্চলোতেে খলোবলোে জকতন এবং জফ গেওয়লোে িন্ ব্বহৃে হয়।

িলবলোয়ু েজেবে্ন অজিতযলোিন বক্তৃেলোতে ষিুরি ধলোেক কৃষকেলো গুরুবেেূে্ 
িূজমকলো েলোলন কেতেন। েলোেলো নীজে জবতেষজ্তেে গচতয় েলোতেে েজেতব-
েতক আেও িলোল কতে বুিতে েলোতে। এগুজল হ'ল জ্লোতনে মূল িলোডিলোে যলো 
িলবলোয়ু েজেবে্তনে সলোতে খলোে খলোইতয় সম্প্রেলোয়গুজলতক সহলোয়েলো কেলোে 
িন্ ব্বহলোে কেলো গযতে েলোতে। নীজেজনধ্লোেকগে ষিুরিেে মলোজলকতেে 
বিলোেলো এই উদ্ভলোবনী গেৌে্ বলোকেটগুজল চলোললোতবন।

সকল ফতটলো: জরিত্লোফলোে মলোতবিলো।
সেলোসজে গযলোগলোতযলোগ কেতে  জরিত্লোফলোে মলোতবিলো <cmmabezah@gmail.com>

২. গেলোট বলোধজট িলোঙন গেলোতধে উেলোেলোন  

৩. কৃষকেলো মলোজটে আরি্েলো ধতে েলোখলোে িন্ ঘলোস ব্বহলোে কতেন।

৪. একিন কৃষক খলোজল জটন গেতক বেজে একজট  বৃজটিেলোে েজেমলোেতকে  সলোহলোতয্ 
শুরুজবিতে সংেষিে কৃজষ (জসএ) অনুেীলন কেতেন।

৫। কৃষতকে একজট গেলোট আয়েতনে মলোতেে েুকুে 

৬.গমলোেলোনী কীট (আমলোজকজবি)।
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> এজেক ওজলন েলোইট: একিন
   প্রকৃে কল্পজিললোষী১

মলোইতকল বুেলোওতয়, ইউজনিলোজস্জট অব ক্লোজলতফলোজন্য়লো, বলোক্তল, যুক্তেলো্রে  

এে শুরুটলো জঠক কখন হতয়জেল এটলো বললো মুেজকল। বলোক্তল-
গে ইউজনটলোজেয়লোন-ইউজনিলোস্লোজল্ গসজমনলোজেতে জেষিলোে্ী 
েলোকলোকলোলীন এজেক গসনলোবলোজহনীতে গযলোগেলোন নলো কতে বেং 
েলোঁে আগ্হতক ১৯৭১ এে ইউতটলোজেয়লোে মলোতি খুঁিতে গচ-

গয়জেতলন। েখন মলোজক্ন সমলোতিে ববপ্লজবক েজেবে্তনে সম্লোবনলো জনতয় 
জেজন জেষিলোে্ীতেেতক জনতয়  “কল্পনলো (ইউতটলোজেয়লো) ও জবপ্লব” নলোতম 
একজট গসজমনলোতেে আতয়লোিন কতেজেতলন। এেেে জেজন একজট সজরিয় 
সংগঠতনে েষি গেতক কলোেলোগলোতেে বদিীতেে সংতেলোধতনে িন্ সলোনকু-
গয়জনটন গ্ট জপ্রিতন ু্তডনট চলোজপ্লন জহতসতব কলোি কতেজেতলন।
 
সতিে েেতকে গগলো়িলোে জেতক এ অজিজ্েলো েলোঁতক বলোক্তলতে একিন 
স্লোেক জেষিলোে্ী জহতসতব িলোলিলোতব প্রস্তুে কতে েুতলজেল। গসসমতয় মলো-
সি্বলোেী েৃজটিিজঙ্গ গেতক সমলোিজবজ্লোতনে েুনে্লোতঠ বুজদ্ধবৃজতিক কলোিগু-
গললোয় জেজন অগ্েী িূজমকলো েলোলন কতেজেতলন। ফলশ্রুজেতে, এজেতকে 
এই অজিসদিি্  মূলধলোেলোে সমলোিজবজ্লোনতক আেতে্ে জিজতিতে েয্লোতললো-
চনলো নলো কতে ববজ্লোজনক জিজতি গেতক চ্তলঞ্জ কতেজেল। জেজন মলোসি্বলোতেে 
েৃজটিতকলোে গেতক গরেজে সংজ্লোে েুনব্্লোখ্লো কতেজেতলন, যলো জকনলো জবে্মলোন 
মতডতল বজে্ে স্েজবন্লোস ও মলোনব মূলধনেত্বিে গচতয় আতয়ে েলোে্ক্-
গক িলোল িলোতব ব্লোখ্লো কেতে গেতেজেল।  

>>

সমলোিজবজ্লোনতক চ্লোতলঞ্জ কেলোে েলোেলোেলোজে এজেক মলোসি্বলোেতক েুনব্্লো-
খ্লো কতেজেতলন। মলোসি্বলোতে সমলোতিে মধ্জবতি গরেজেে অবথিলোন গযন সব-
সময়ই  কটিকময়, যলো জবলুপ্ত কেতে নলো েলোেতল েলো আেও ব়ি গেতক ব়ি 
হতয় উঠতব। “জবেজক্ে গরেজে অবথিলোন” ধলোেেলোে সূচনলোে মধ্ জেতয় লুকলো-
গেেতনে সতঙ্গ এজেক এ সমস্লোজটে সমলোধলোন কতেজেতলন। এমন জেনজট 
জবেজক্ে গরেজে অবথিলোন জেল: গেজটবুতি্লোয়লো ও ব়ি মূলধতনে মতধ্ গেলোট 
চলোকজেেলোেলো, মূলধন ও রেমিীবীতেে মতধ্ সুেলোেিলোইিলোে ও ম্লোতনিলোে; 
এবং রেমিীবী ও গেজটবুতি্লোয়লোতেে মতধ্ আধলো- স্বলোয়তিেলোজসে চলোকজেিী-
বী।

১৯৭৬ সলোতল গমজডসতনে উইস্কনজসন জববেজবে্লোলতয় সহকলোেী অধ্লোেক 
হবলোে েে গরেজে জবতলিষতেে িন্ এজেক একজট গতবষেলো কম্সূজচ হলোতে 
জনতয়জেতলন। জবে্মলোন িজেেগুতললোতে েলোঁে জনতিে সংবগ্সমূহতক 
জচজনিে কেলো যলোয়জন, জেজন েলোঁে জনতিে িলোেীয় িজেে ে্বিলোবধলোন কতে-
জেতলন ও েলোঁে সংবগ্সমূহতক গসখলোতন েলোজলকলোিুক্ত কতেজেতলন। মলোসি্-
বলোতেে এ যুতগও েলোঁে ধলোেেলো েজ়িতয় েত়িজেল আে এেেে দ্রুেই অন্লো-
ন্ গেেগুতললোতে একইসতঙ্গ েয্লোয়রিতম আতেলো িজেে কেলোে িন্ জেজন 
ডিনখলোতনক েল সংগজঠে কতেজেতলন।

এজেক অজলন েলোইট েলোঁে "জেতয়ল ইউতটলোজেয়লোস" ধলোেেলোে কেলো বলতেন।
গেলোিলো-ললোতসিমবলোগ্-জ্ফটং / জলেকলোে।
জকেু অজধকলোে সংেজষিে।
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এজেতকে সলোেলোিীবতনে েৃঢ়সংকল্প জেল সজঠক কলোিজট কেলো- গয          
ববজেটি্জট েলোঁে এ ধেতনে জ্লোনমূলক  কলোতিে মধ্ জেতয় প্রজেিলোে 
হতয়তে। এজট এমন নয় গয, েলোজ্বিক ব্লোেকেলো ও প্রলোতয়লোজগক গতবষেলোে 
গষিতরে  জনজব়ি সংললোতেে সূচনলো কতেজেল বেং েলোঁে জবতলিষেী প্রকতল্পে 
অি্ন্তেীে গযৌজক্তকেলোতক এজট আতেলো ব্লোেক কতে েুতলজেল। েলোঁে 
েজচে বইগুতললোয় জচন্তলোে জববে্ন খুঁতি েলোওয়লো যলোয়, যলোে শুরুটলো ঘতট ্লোস 
রিলোইজসস অ্লোনড ে্ গ্ট (১৯৭৮) এে মধ্ জেতয় গযটলো েলোঁে              
অজিসদিি্ প্রকলোতেে সলোতলই প্রকলোজেে হয়, ্লোস ্রিলোকচলোে আ্নড 
ইনকলোম জডটলোেজমতনেন (১৯৭৯), আে এেেে িনতেলোমলোতেে 
্লোতসস(১৯৮৫)- অনুযলোয়ী েলো আতেলো গিীেিলোতব জেক েজেবে্ন কতে 
এবং েলোঁে ে্ জডতবট অন ্লোতসস (১৯৮৯)এে সমলোতললোচনলো স্বরূে 
জলখলোতেও এে েলোে েলোওয়লো যলোয়।

১৯৮১ সলোতল এজেক গমধলোবী সমলোিজবজ্লোনী ও েলোে্জনকতেে সতঙ্গ গযলোগ 
জেতয়জেতলন। এঁতেে মতধ্ জেজন জি.এ. গকলোতহন ও জফজলে ি্লোন 
েলোজেৎি এবং অে্নীজেজবে িন গেলোমলোতেে বিলোেলো সবতচতয় গবজে প্রিলোজবে 
হতয়জেতলন। মলোসি্বলোতেে জিজতিতক ব্লোখ্লো নলো কতে বেং েলোেপেজেক 
কলোতিে ওেে জিজতি কতে েলোঁেলো “জবতলিজষে মলোসি্বলোে”-এে ধলোেনলোে সূচনলো 
কতেজেতলন যলোতক প্রচজলে অতে্  “গকলোনিলোতবই মলোসি্বলোে বললো যলোয় নলো”।

মলোসি্বলোতে গগলো়িলো গেতকই অলীক জচন্তলোে জবেলোগ জেল। ১৯৮৯ সলোতলে েে 
েলোিননজেক সংকতটে ফতল এজট গবত়ি জগতয়জেল। এজেক চ্লোতলঞ্জ গ্হে 
কতেজেতলন। নব্ েষিেেীলেলোে েতসে সতঙ্গ প্রজেবিজন্দ্বেলো কতে  েুঁজিবলো-
গেে জবকল্প জহতসতব জেজন সমলোিনবজ্লোজনক এতিনডলোে জেতক ধলোজবে 
হতয়জেতলন। েতব জেজন এে গিীেেলোতক েুঁজিবলোেী সমলোতিে মলোতিই 
খুঁতি গেতয়জেতলন।      

১৯৯১ সলোতল নেুন প্রকল্পজটে কলোি শুরু হওয়লোে বেতেই গসলোজিতয়ে 
ইউজনয়ন গিতঙ্গ েত়িজেল। “জেতয়ল ইউতটলোজেয়লো”-যলো মূলে  কল্পনলোসম 
আেজে্ক েৃজেবী নয়, বেং, প্রকৃে জবকল্পসমূহ গযগুতললো জবে্মলোন সমলোি 
ব্বথিলোে মতধ্ই েতয়তে এগুতললো জনতয় আতললোচনলোে উতদেতযি এজেক নলোনলো 
সতম্মলতনে আতয়লোিন কতেজেতলন। সতম্মলতনে জবষয়বস্তুগুতললোে মতধ্ 
জেল সংজলিটি গেে্রি, বলোিলোে সমলোিজবজ্লোন, অংেগ্হেমূলক গেে্রি, সলো-
ব্িনীন আতয়ে মঞ্জজে ও জলঙ্গ সমেলো। সতম্মলতনে প্রবন্ধসমূতহে ধলোেলোবলো-
জহকেলোয় এজেক একজট সংকলন গবে কতেজেতলন। েলোে অতনকগুতললো 
গুরুবেেূে্ কলোতিে মতধ্ একজট হতললো এনজিেজনং জেতয়ল ইউতটলোজেয়লোস।  

সমলোিজবজ্লোন ও এে িনক- মলোসি্, ডুতখ্ইম ও গববলোে যলোেলো মূলে 
আিতকে গেেলোিীবী সমলোিজবজ্লোনীতেে গচতয় বনজেক মূল্তবলোতধে েলো-
জ্বিক কলোঠলোতমলোে জেতক অজধক মনতযলোগী জেতলন, এজেক েলোঁতেে কলোতেই 
জফতেজেতলন। এজেক সমলোিজবজ্লোতনে প্রকল্পগুতললোতক এতেে প্রলোজেষ্ঠলোজনক 
সম্লোবনলোগুতললোে জবজিন্ন জেক জবতবচনলোয় উৎসলোহী জেতলন। 

এজেক েলোঁে িীবতনে গেষ সময়গুতললোতে এজট উেলজধি কতেজেতলন গয 
প্রকৃে কলোল্পজনক িলোবনলো এজটিজি্তেে কলোতে েৃজটিগ্লোহী হতয় উতঠ। জেজন 
েলোঁে আেজে্ক-বুজদ্ধবৃজতিক কলোঠলোতমলোতে জনতিে প্রকল্পগুতললোতক গবে কতে 
জনতয় আসতে িীবতনে অতনকটলো সময় েৃজেবীে নলোনলো প্রলোতন্তে েলগুতললোে 
সতঙ্গ কেলো বতলতেন। কলোতিই এনজিেজনং জেতয়ল ইউতটলোজেয়লোস গক    
প্রলোজেষ্ঠলোজনক েজেমডিল গেতক গবে কতে একজট গ্হেতযলোগ্ মলোরেলোয় জনতয় 
আসতে জেজন কলোি কতেজেতলন। েুঁজিবলোতেে জবেেীতে জেজন একজট  
হ্যলোনডবুক জলতখজেতলন যলোে একজট যতেলোেযুক্ত নলোম জেজন জেতয়জেতলন 
"হলোউ টু জব অ্লোন অ্লোজনটক্লোজেটলোজল্ ইন ে্ টুতয়জনট ফলো্্ গসঞ্চুজে"।  
  
সুেীল সলোমলোজিক বলতয় বসবলোসকলোেী মলোনুষগুতললো এজটে ইজেবলোচক 
সলোেকেলো শুনতে আগ্হী জেল। এখলোতন এ অে্ননজেক গবলোদ্ধলো  বহুললোংতে 
েলোঁতেে অেৃযি রেম, েুঁজিবলোতেে সকল প্রজেকূলেলোে সতঙ্গ কেলো 
প্রজেবিজন্দ্বেলো, সকল অেমলোন ও জেেস্কলোে সহ্য কেলোটলোতক অঘ্্ েলোন 
কতেতেন ।  
   
এজেক জচন্তলোয় ও অজস্তবে আমলোতেেতক ে্লোগ কতেন। আজম আপ্লুে হতয় 
উজঠ। আজম িলোজন এজেতকে মে এেকমিলোতব আে গকউ এে স্বচ্ছ ও 
অকলোট্িলোতব, এে দ্রুেেলোে সলোতে আে ঐকলোজন্তকিলোতব িলোবতে েলোেে 
নলো।  েলোঁে মে গকউ এে ফলপ্রসূিলোতব গয গকলোন জবষয়, গয গকলোন প্রবন্ধ, 
গয গকলোন বইতক এে সূক্ষ্মিলোতব অনুধলোবন কেতে েলোেে নলো। আমেলো 
এজেতকে মে হতে নলো েলোেতলও েলোঁে েক েজেকল্পনলো গ্হে ও  েুনজব্-
ন্লোস কেলোে মধ্ জেতয় েলোঁে েেলোঙ্ অনুসেে কেতে েলোজে। জেজন 
আমলোতেে িন্ যলো গেতখ জগতয়তেন েলো আমলোতেে এজগতয় চললোে অনুতপ্রে-
েলো হতয় আতে। 

১। ২০১৯ সলোতলে িলোনুয়লোেী ি্লোতকলোজবতন প্রকলোজেে একজট প্রবতন্ধে সংজষিপ্ত সংস্কেে। 
মুল প্রবন্ধজট েলোওয়লো যলোতব এখলোতন।
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স্েতে 

> এজেক অজলন েলোইটতক স্েে
জমতেল উইজলয়লোমস, ইউজনিলোজস্জট অফ উইটসওয়লোটলোেস্্লোনড, েজষিে আজরিকলো

আজম এমন অতনক গললোতকে মতধ্ একিন জযজন এজেক 
অজলন েলোইটতক একিন েেলোমে্েলোেলো, সহতযলোগী, বন্ধ ু
এবং সহযলোরেী জহসলোতব গেনলো কেতে গেতেজেতলন। 
অতনতক রেদ্ধলো জ্লোেে কতেতেন েলোে জবেলোল গবৌজদ্ধক 

অবেলোন, জকংবেজন্ত সু-েজেবীষিে ও েেলোমে্জবতেষ, েুঁজিবলোতেে বলোইতে 
েলোঁে েে খুঁতি েলোওয়লোে ব্স্েলো ও প্রজেশ্রুজে এবং মলোক্সবলোতে েলোঁে 
অবেলোতনে িন্।আজম এজেতকে এই জেকগুজলতে সহমে গেলোষন কজে, 
আজম  আমলোে ব্জক্তগে অজিজ্েলোগুজল গেতক মলোনবেলোবলোেী এজেক এে 
জবতবিষেূে্ মতনলোিলোব, সংরিলোমক কল্পনলো এবং মলোনুতষে সৃিনেীলেলোে 
েতষি েলোে আতবতগে প্রকলোেতক েুতল ধেতে চলোই। ১৯৯০ এে েেতকে 
গেষজেতক এজেতকে সলোতে প্রেম গেখলো হতয়জেল েলোে জনকটেম বন্ধু ও 
আমলোে ে্বিলোবধলোয়ক মলোইতকল বুেলোওতয়ে সলোতে েলোঁে বলোজষ্ক 
েজেেে্নকলোতল (আজম বলোক্তলতে স্লোেতক অধ্য়নেে জেললোম)। 

আমলোতেে প্রেম কতেলোেকেতনে একজট সমতয়, এজেক আমলোতক বলতলন, 
"আেজন িলোতনন আজম আেনলোে চলোচলো” " আজম গয িবলোব জেতয়জে,  
"সজে্? আজম বুজিজন”। গস ব্লোখ্লো জেল  মলোইতকল আমলোে প্রলোজেষ্ঠলোজনক 
জেেলো এবং েলোে িলোই, যলো এজেকতক আমলোে চলোচলো বলোজনতয় গেয়। আজম 
েলোৎ্ষিজেকিলোতব অনুিব কেললোম গয এজটই আমলোতক েলোঁে জবতবে অন্তিু্ক্ত 
কেলোে উেলোয় জেল, আজম েতে বুিতে েলোজে গয এজট েলোে েজেবলোতেে 
অংে জহসলোতব এজেতকে জবেলোল গনটওয়লোতক্ অন্তিু্ক্ত কেলোে উেলোয়, েলো 
প্রলোয়েই কজল্পে আত্মীয়েলোে মলোধ্তম বেেী কতে। প্রেম গেতকই, 
আমলোতেে সমস্ ব্স্েলোে মতধ্ এজেতকে অজবজচ্ছন্ন িূজমকলো জেল - জেজন 
জেতয়লোজে জবজর্ং এবং কনতসপ্ট জবজর্ংতয়ে মতধ্ েলোে্ক্ এবং জডফলোজট্ে 
অনুষঙ্গতক ব্লোখ্লো কেজেতলন, বলো েজষিে আজরিকলো এবং গকেলোললোয় 
কজমউজন্ েলগুজলে গেেলোজ্রিক প্রিলোব সম্তক্ আমলোতেে েীঘ্ 
আতললোচনলো, বলো কী উতে্লোগতক েুঁজিবলোেজবতেলোধী কতে েুতলতে, বলো 
আমলোতেে বলোস্বসম্মে এবং সলোজহে্জনি্ে বই িলোগ কতে গনতব, বলো 
নলোটকগুজল গেখতব (েজষিে আজরিকলোে গয েলোিননজেক নলোটকগুজল েলোে 
গচতয় গবজে েেদি হতয়জেল), বলো গেজসজেগুজল এবং কীিলোতব েলোে জবখ্লোে 
কলোক অউ জিনতক মুেগী গেজসজেতক জনেলোজমষ খলোবলোতেে সলোতে চলোজলতয় 
গেতব গস সম্তক্ আতললোচনলো কতে (জেজন গকলোকতলস কলোক অউ জিন 
বতলজেতলন যলো আজম গচটিলো নলো কেলো েয্ন্ত েলোতক জনতয় খুব সতদিহ জেল!)। 
এজেক সব্েলো  উৎসলোহ এবং প্রফুলেেলোে সলোতে জনযুক্ত হন। বলোক্তলতে েলোঁে 
বলোজষ্ক েজেেে্ন মলোইতকল-এে জেষিলোে্ীতেে িন্ও এক মুহুে্ জেল 
কলোেে এজেক সব্েলো দুে্লোন্ত খলোবলোে েলোন্নলো কেতেন এবং মলোইতকল এে 
বলোসলোতে আমলোতেে আম্রিে িলোনলোতেন (বেতেে বলোজক সময়গুজলতে 
আমলোতেে সব্েলো মলোইতকে লে্লোতট আমলোতেে সিলোগুজলতে খলোবলোে আনতে 
হে,  জেজন গকলোন েলোন্নলো েলোেতেন নলো)।

এজেতকে সলোতে আমলোে সম্তক্ে উন্নয়ন ঘতট েুঁজিবলোেজবতেলোধী 
জবকল্পগুতললো গখলোিলো়ি মলোধ্তম, জবতেষে সমবলোয় ও সংহজে অে্নীজেে 
গষিতরে আমলোতেে সঙ্গী জববেলোস সলোেগতেে সলোতে জবকল্পগুতললো অতবিষতেে 
সমতয়। যজেও আমেলো বস্তুজনষ্ঠ জব্তল্পে গুরুবে সম্তক্ সহমে, জকন্তু 
আমেলো সবসময় জবেেিলোতব আতললোচনলোে সমতয় একমে হইজন- আজম 

প্রলোয়েই েলোঁে আরিমনলোবেক জবতলিষেী েদ্ধজেে সলোতে, সংস্কৃজেে ধলোেেলোগুজল 
প্রবে্ন, অে্-গঠতনে গুরুবে এবং বলোস্বেলোে  িজটলেলোে সলোতে একমে 
নই।এই আতললোচনলোে মতধ্ এজেক কখনও গকলোন হেলোেলো বলো অসন্তুজটি 
প্রকলোে কতেনজন, বেং ধলোেেলোগুজলতক েেদি কতেতেন বতল মতন কতেন 
এবং এমনজক জেজন গয অসম্মে গসটলোও প্রকলোে কতেনজন, জকন্তু একমেও 
হনজন। জেজনও উেলোে জেতলন - আজম কমেতষি দুজট উেলষি সম্তক্ 
িলোজন গযখলোতন জেজন জলতখজেতলন গলখক- গেলোজহটন জমজস্ত্র এবং ি্লোকস 
এমজড - েলোতেে েলোিননজেক সলোজহে্ কতম্ে ধন্বলোেলোতে্। গিলোহলোতনসবলোতগ ্
সফেকলোলীন, যখন জেজন এমডলো'ে নলোটকজট ডলোইজয়ং ইসজরিমস অফ ে্ 
মুন গেতখন, জচৎকলোে গচঁচলোতমজচ কতে জেজন প্রলোয় অশ্রুসজঞ্চে হতয়জেতলন 
এবং বতলজেতলন গয এজট েলোে আতগ গেখলো গসেলো নলোটক।

   বলোক্তলতে আজম এজেতকে সলোতে গেখলো কেলোে েতে, আমলোতেে প্রেম 
মুতখলোমুজখ হওয়লোে জবগে কুজ়ি বেে ধতে, আমলোতেে গবজেেিলোগ বন্ধুবে জেল 
অতনক েূে-থিলোতনে ভ্রমতে: গকেলোললো, বলোতস্তললোনলো, গগলোটবলোগ্, বুতয়নস 
আইতেস, েদুয়লো এবং জেজন েজষিে আজরিকলোয় জেনজট সফে কতেজেতলন। 
আমলোতেে প্রেম সুেূে-দুঘ্টনলো মুতখলোমুজখ হতয়জেল ২০০০ সলোতল িলোেতেে 
গকেলোললোয় (আজম গকবল গকেলোললোয় মলোতঠে কলোি শুরু কেজেললোম)। গকেলোললোয় 
আজম জেতখজেললোম গয এজেক গযখলোতনই গযখলোতনই জগতয়জেল সমস্ বয়তসে 
মলোনুতষে সলোতে গযলোগলোতযলোগ কেতব: একসময় জেজন 'জেজন েলোহলোত়িে নীতচ 
গনতম যলোতবন' গলোনজট গগতয়জেতলন েলেীে এক েলোব্ে্ গ্লোতম একেল 
স্কুলেলোরেীে মতনলোেঞ্জন কেতে।মলোইতকল এবং এজেক যখন গিলোহলোতনসবলোতগ্ 
জেতলন েখন সম্বে আমলোে সলোতে সলোষিলোে হতয়জেল। আমলোতেে জেনিতনে 
সলোতে এক েলোতেে খলোবলোতেে সময়, আমলোে দু'িনতক এক ঘনটলো ধতে 
মলোক্সবলোে জনতয় জবেতক্ িজ়িে েলোকতে গেখলোে গসৌিলোগ্ হতয়জেল। 
আতললোচনলোে জবষয়বস্তু গকবল আকষ্েীয়ই জেল নলো, েতব েলোতেে 
আতললোচনলোজট গেখতে অসলোধলোেে মিলোেলোে জেল, এজেতকে আত্নজনয়্রিন 
গিীে জেল! আসতল, এজেতকে গমিলোি কখনই খুব গবজে প্রিলোজবে হতব 
বতল মতন হয়জন (ঘুম বঞ্চনলো, অস্বজস্ বলো ্ লোজন্তকে সময়সূচী সহ)। কমেতষি 
আমলোে অজিজ্েলোয়, এজেক জেতলন সব্েলো অজিিলোে, গপ্রমময়, আতবগপ্রবে, 
এবং মলোনবেলোবলোেী ব্জক্ত জযজন আমলোতেে সমতয়ে অন্েম গুরুবেেূে্ 
সমলোিজবজ্লোনী এবং মলোক্সবলোেী েজডিেও জেতলন।
হলোমতব কলোহতল এজেক!

““এজেক জেতলন সব্েলো অজিিলোে, গপ্রমময়, আতবগী এবং মলোনবেলোবলোেী 
ব্জক্ত জযজন আমলোতেে সমতয়ে অন্েম গুরুবেেে্ূ সমলোিজবজ্লোনী এবং 

মলোক্সবলোেী েজডিেও জেতলন"”
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> গিনডলোে এবং  ববষম্ এে গযলোগসূরে: 

বলোেজগে জেগে্যলোফ, গেতেেবেন জববেজবে্লোলয়, িলোম্লোজন, এবং সেস্, আইএসএ, নলোেী, গিনডলোে এবং সমলোি জবষয়ক গতবষেলো কজমজট  
(আেজস ৩২), জলনলো আজবেলোতফব, গলবলোজনি আতমজেকলোন জববেজবে্লোলয় , গলবলোনন, এবং কলোজরি আজিক, েলোজলন জববে জবে্লোলয়, এ্জনয়লো 
এবং গহলজসজঙ্ জববে জবে্লোলয়, জফনল্লোনড। 

>>

গিনডলোে’ এবং ‘সলোমলোজিক ববষম্’ জবষয়ক জবতলিষে 
ও েলোজ্বিক অধ্য়তনে মূল গষিরে হতচ্ছ, সমলোিজব-
জ্লোন, গিনডলোে ্লোজডি এবং অন্লোন্ অসংখ্ 
জ্লোতনে েলোখলো ।  এইসব গতবষেলো ও জবতলিষেগুজল-

গে প্রলোপ্ত েে্ উেলোতি গেতক  সলোধলোেনে একজট গুরুবেেূে্ জবষয় েলোওয়লো 
যলোয় গয জবেবব্লোেী প্রলোজন্তক ও েজেরি িনতগলোষ্ঠীে একজট বৃহৎ অনুেলোে 
িুত়ি েলোতক নলোেী িনতগলোষ্ঠী । ২০১৮ সলোতলে ইতকলোনজমক গফলোেলোতমে 
গ্লোবলোল গিনডলোে গ্লোে জেতেলোট্ অনুসলোতে, গ্লোবলোল ইতকলোনজমক গিনডলোে 
গ্লোে জবলীন হতে ২০২ বেে সময় ললোগতব।

অে্ননজেক ববষম্ জবজিন্ন রুে গনয়; উেলোহেে স্বরূে, গ্লোবলোল গিনডলোে 
গ্লোে ২০১৮ সলোতলে িজেতে গকবল ৪১% গেেগুজলতে নলোেীেলো  িজমে 
মলোজলক হতে েলোেতেন। গেেলোেলোে কম্তষিতরে গকবলমলোরে ৩৪% নলোেীেলো 
েজেচলোলতকে েতে েতয়তেন। অনলোনুষ্ঠলোজনক অে্নীজেতে নলোেীে িূজমকলো 
আেও প্রকট  গিনডলোে জিজতিক িটীলেলোয় েলোতক। অনলোনুষ্ঠলোজনক অে্নী-
জেতে নলোেীে িূজমকলো েুরুতষে েুলনলোয় অতনক গবেী েলোতক, এমনজক জবি-
গুতেেও গবেী েলোতক বতল গেখলো গগতে।  গযতহেু অনলোনুষ্ঠলোজনক অে্নীজে 
জনয়্রিেহীে, েলোই নলোেীেলো গেলোষে ও জনয্লোেতনে স্বীকলোে হতয় দুে্েলোগ্থি 
অবথিলোয় েলোতক। েতব যুজক্তসঙ্গেিলোতব নীজে েজেবে্তনে মলোধ্তম এে 
হলোে অতনকলোংতে কজমতয় জনতয় আসলো সম্ব । গযটলো বললো হতয় েলোতক নলোেী 

সমেলো গেৌেঁলোতনলো ব্জক্তগে বলো গগলোেনীয় জবষয় নয়। এে 
কলোঠলোতমলোগে, েলোিননজেক, সলোমলোজিক এবং অে্ননজেক 
জেক জচজনিে কেলো েেকলোে।
েজব: এনগুইন হলোই হলো / জলেকলোে 
জকে ুঅজধকলোে সংেজষিে।

জনতিই েলোঁে িন্ িলোল সুেলোজেে বলো উকলোলজে কেতে েলোতে, জকন্তু এখনও 
েলোিনীজেতে নলোেীে অংেগ্হে প্রজেজনজধবে কেলোে সংখ্লোে গচতয় কম। 
এই প্রজেতবেতনে িন্ ১৪৯ জট গেতে িজেে কেলো হতয়জেল যলোে মতধ্ 
১৭ জটতেই নলোেী েলো্রে প্রধলোন হতলন নলোেী। েদুেজে, জববেব্লোেী মলোরে 
১৮% ম্রিী এবং ২৪% সংসে সেস্ নলোেী।  

জকেু গেে গিনডলোে সমেলোে জবষতয়  সলোধলোেন েজেমলোেতক অগ্গলোমী  হতয় 
যলোতচ্ছ, েলো স্বতবেও প্রকৃে অতে্ গসসব গেতেও নলোেীে িন্ প্রজেজট  আন্তঃ 
েয্লোতয়ে েজেজচজেে গষিতরে,  গযমন িলোজে, গরেেী এবং গযৌনেলো ইসু্তে  
সমলোনিলোতব সুতযলোগ সজবধলোগুতললো গনই, যলো হয়তেলো অন্তেে িন্ আতে। 
যখন মুজটিতময় কতয়কিন নলোেী সুজবধলোিনক অবথিলোতন েলোকলোে কলোেতে এই 
গিনডলোে সমেলোে অগ্গলোমী হওয়লোে উেকলোে গিলোগ কতেন জকন্তু অজধকলোংে 
নলোেীেলো অজনজচিে েজেজথিজেতে বলোস কতেন। ফতল একই েলোত্রেে অধীতন 
জিন্ন জিন্ন সলোমলোজিক ও সলোংস্কৃজেক অবথিলোতন েলোকলো নলোেীতেে মলোতি ববষম্ 
বৃজদ্ধ েলোতচ্ছ। এই ববষম্গুতললো সলোমলোজিক জনেলোেতিলো ও নলোেীে সুতযলোগ 
সুজবধলোে উেে প্রিলোব গফতল। উেলোহেেস্বরূে, ইউজনতসতফে েে্ 
অনুসলোতে, মলোজক্ন যুক্তেলোত্রে মলোেৃমৃেু্ হলোে েুলনলোমূলক িলোতব কম, 
১৮২জট গেতেে মতধ্ ৫৪ েম থিলোতন আতে এই গেেজট। একই সতঙ্গ, 
মলোজক্ন যুক্তেলোত্রেে  গেলোগ জনয়্রিে ও প্রজেতেলোধ গকন্দগুজলে মতে, গসখলোতন 
কলোতললো নলোেীতেে মলোেৃমৃেু্ হলোে সলোেলো নলোেীতেে মলোেৃমৃেু্ হলোতেে গচতয় 

একজট প্রলোেজম্ক আতললোচনলো 

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternal-mortality/pregnancy-mortality-surveillance-system.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Freproductivehealth%2Fmaternalinfanthealth%2Fpregnancy-mortality-surveillance-system.htm
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জেনগুে গবেী। 

যজেও গবে জকেু েলোি্ অগ্গজে অব্লোহে গেতখতে, েবুও অগ্গজেে 
হলোেগুজল ববজচরে্েূে্ । গ্লোবলোল গিনডলোে গ্লোে জবতলিষতে মধ্প্রলোচ্ এবং 
উতিে আজরিকলোতক জবতবেে বৃহতিম আঞ্চজলক গিনডলোে গ্লোে গেে জহতসতব 
জচজনিে কতেতে। েতব নলোেীতেে অবথিলোে উন্নজেে িন্ উতিে আতমজেকলোে 
েুলনলোয় এই অঞ্চল গুজলে অগ্গজেে হলোে আসতলই অতনক িলোল। 
অনুমলোন কেলো হয় গয েজষিে এজেয়লোতে ৭০ বেতেে মতধ্ গিনডলোে গ্লোে 
বন্ধ কেতে েলোেতব, যলো জকনলো উতিে আতমজেকলো, মধ্প্রলোচ্ এবং উতিে 
আজরিকলোে গচতয় প্রলোয় এক েেলোদেী আতগ। 

েতব এই অঞ্চতলে উেে আেও গবেী অনুসন্ধলোন কেলো হতল গকউ জিঞ্জলোসলো 
কেতে েলোতে গয, জময়লোনমলোতে বলোস্তুচু্ে গেলোজহঙ্গলো নলোেীতেে েতষি এই েজে-
সংখ্লোন েূে গেতক অে্বহ , যলোেলো চলমলোন িলোজেগে জনমূ্তলে কলোেতে 
চেম অজনজচিে েজেজথিজেতে বসবলোস কেতেন। এই িলোেীয় েজেসংখ্লোন, 
আমলোতেে প্রশ্ন কেতে বলোধ্ কতে গয, গিনডলোে ববষম্ কীিলোতব সংঞ্জলোজয়ে 
কেলো হতব এবং গিনডলোে গ্লোে বন্ধ কেলোে িন্ অগ্গজে কীিলোতব েজেমলোে 
কেলো হতব? গ্লোবলোল ডলোয়লগ এে এই খতডি সলোমলোজিক েূেবে সংরিলোন্ত েলো-
ে্ক্ এবং েলোে সলোতে গিনডলোে ববষম্ এে সম্ক্ কীরুে ধলোেে কতে 
গসই ইসু্তে আতললোকেলোে কেলো হতয়তে।  এই িজলউতমে উতদেযি হতললো 
এই জবজিন্ন গজেজবজধ জবতলিষে কেলোে িন্ একজট প্রলোেজম্ক েতয়নট উে-
থিলোেে কেলো, এবং আেও গতবষেলো ও আতললোচনলোে সুতযলোগ বেেী কেলো 
যলোতে নলোেীে িন্ আেে্ সলোমলোজিক ব্বথিলো এবং নীজে েজেবে্তনে জবষয় 
িজ়িে েলোতক। 

এই েজেতপ্রজষিতে, জলসলো গহলোসু এই মেলোমে প্রকলোে কতেন গয, জববে িুত়ি 
নলোেীেলো উচ্চ জেষিলোয় অতনক ব়ি অগ্লোগজে অি্ন কেতলও গেখলো যলোয় যে 
ব়ি েে েে কম সংখ্লোয় নলোেীে অংেগ্হতনে হলোে। েলোে গতবষেলো েরে- 
“ গিনডলোে চ্লোতলতঞ্জস ইন জেসলোচ্ ফলোজডিং “ এ জেজন ইউতেলোেীয় এবং 
নেজডক গেেগুজলে েৃজটিতকলোে গেতক এে প্রজেজনজধবে কম হওয়লোে গপ্রষিলো-
েট েুতল ধতেন। 

ব্লোঙ্লো নলোইত্লোি েলোঁে গতবষেলো “ চ্লোতলজঞ্জং গিনডলোে ইকুয়লোজলজট ইন গে 
গচক ্জেেলোজব্ক “ এ একজট রুেতেখলো গটতনতেন গয  মধ্ ইউতেলোতে 
কীিলোতব জনওজলতবেলোল মেবলোে এবং েষিেেীল আচেতেে মলোধ্তম 
গিনডলোে এবং সলোমলোজিক ববষম্  বেেী হয়। জেজন জবকৃে মুজক্তে ধলোেেলো 
ব্বহলোে কতে অন্তেে বজঞ্চে কতে  জকেু নলোেীে  সুজবধলো জেজনতয় গনয়লোে 
প্রবনেলোতক উতলে্খ কতেতেন।  

“অধ্বসলোয় ও েজেবে্নঃ মলোজক্ন যুক্তেলোত্রি গিনডলোে ববষম্ “ - এ 
জবষতয় মলোেগলোতেট আব্লোহলোম আতললোচনলো কতেতেন গয আমেলো কীিলোতব 
মলোজক্ন যুক্তেলোত্রে সমেলোে ল়িলোইতয় সলোফল্ লষি্ কজে, জবেয্তয়ে সলোতে 
জমতল যলোয়। জেজন যুজক্ত জেতয়জেতলন গয সমেলো ও ন্লোয়জবচলোতেে জেতক 
এই অি্নগুতললো স্বেঃস্ূে্ নয় এবং আমলোতেে সলোমলোজিক কম্ এবং সমলো-

িেলোজবেক জবতলিষতে আমলোতেে এজগতয় গযতে হতব। 

জলনলো আজবেলোফীহ েলোে আেব অঞ্চতল গিনডলোে এবং ববষম্” জনবতন্ধ 
আেব গপ্রজষিতে গিনডলোে ববষম্ েেীষিলো কতেন। অঞ্চলজট েীঘ্জেন ধতে 
অে্ননজেক ও েলোিননজেক জনেলোেতিলোহীনেলোে জেকলোে হতয়তে, সলোমলোজিক 
–সলোংস্কৃজেক বলোধলোসমূহ এবং জেেৃেত্রিে ব্বথিলোয় গলঁোেলো একজট সংজমরেে। 
এই েূজষে সংজমরেে একিলোয়গলোয় গেতম েলোতক – আবলোে কখতনলো জবেেীে 
ঘটনলোও ঘতট – গিনডলোে সমেলোে জেতক অগ্গলোমী হয়। আেতবে নলোেীতেে 
গিনডলোে সমেলো েলো়িলো অঞ্চলজট েলোজন্ত বলো সমৃজদ্ধ অি্ন কেতে েলোেতবনলো।

জনতকলোললো েলোইেলোতেে “ এেীয় প্রসতঙ্গ গিনডলোে জিজতিক রেম এবং ববষম্” 
জনবতন্ধ এেীয় গপ্রজষিতে গিনডলোে জনি্ে রেম এবং  ববষম্ েেীষিলো কতে, 
উতলেখ কতে গয েলোতেে বৃহৎ, েীঘ্থিলোয়ী গে আতদিলোলন ঞ্জলোন জেেলোসু ও 
প্র্লোজটিেনলোেতেে মনতযলোতগে গকন্দজবন্দুতে েজেেে হয়। জবতেষ কতে 
নলোেী অজিবলোসীেলো গমতয়জল খলোতে মতনলোজনতবে কতেন, প্রলোয়সই অজধকলোে 
ও সুেষিলোে অিলোব েলোতক। েলোতেে চ্লোতলঞ্জ এবং দুব্লেলোগুতললোই এই 
অঞ্চতলে গিনডলোে ববষতম্ে গকন্দজবন্দু। 

গিফ হ্যলোেে “আইজেএসজেঃ সলোমলোজিক অগ্গজে, জকেু গিনডলোে প্রজেচ্ছ-
জব” েলোঁে জনবতন্ধ সলোমলোজিক অগ্গজে সম্জক্ে আন্তি্লোজেক ে্লোতনলজটে 
প্রজরিয়লো এবং ফললোফল্ুজল প্রজেফজলে কতে। জেজন প্রজেতবেতন গেওয়লো 
সুেলোজেে গুজলে প্রজে মতনলোজনতবে কতে গিনডলোে জবষতয় ধলোেেলো প্রেয়তন 
গুরুবে জেতয়তেন। 

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
জবেজিট জেগ্লোফ<birgitt.riegraf@uni-paderborn.de>
জলনলো আজবেফলোহ<lina.abirafeh@lau.edu>
কলোেজে আজিক<kadri.aavik@tlu.ee>
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

> গতবষেলো েহজবল গঠতন 

জলসলো হুসু, হ্যলোনতকন স্কুল অফ ইতকলোতনলোজমসি, জফনল্লোনড, অ্লোনড ওতেবতেলো জববেজবে্লোলয়, সুইতডন, অ্লোনড গবলোড্ গমবিলোে অফ 
আইএসএ জেসলোচ্ কজমজট অন সজসওলজি অফ সলোতয়ন্স অ্লোনড গটকতনলোলজি (আেজস ২৩)  অ্লোনড গমবিলোে অফ আই এস এ জেসলোচ্ 
কজমজট অন উইতমন, গিনডলোে অ্লোনড গসলোসলোইজট (আেজস ৩২)

>>

একলোতডজময়লো এবং গতবষেলো গেেলোয় গিনডলোে  ববষম্ একজট 
অজবজচ্ছন্ন এবং ববজবেক  উতবিগ। জববেব্লোেী এবং ইউতেলোতেে 
গতবষকতেে মতধ্ মলোরে এক েৃেীয়লোংেই নলোেী। প্রতবতেে 
ে্লোটলোন্জট এমন গয যে উচ্চেে অবথিলোন, েে কম সংখ্ক 

নলোেী গসখলোতন জটতক েলোতক। জববেিুত়ি উচ্চেে জেষিলোয় নলোেীেলো যজেও জবেুল  
অগ্গজে অি্ন কতেতে েলো সত্বিও এই অবথিলো। অধ্লোেনলো গেেলোয়  েুরুষ-
গেে হলোে উতলেখতযলোগ্িলোতব গবেী,  এবং সলোম্প্রজেক ইউতেলোেীয় ও নজড্ক 
েজেসংখ্লোন সুতরে এজট ধলোেেলো কেলো যলোয় গয অধ্লোেেলোয় আেও গবেী গি-
নডলোে-িলোেসলোম্ আনলোে িন্ খুব ধীে গজেতে েজেবে্ন ঘটতে। 

> গতবষেলো েহজবল কী গিনডলোে-েষিেলোে মুক্ত? 

একলোতডজময়লো এবং গতবষেলোকতম্  জনতিে কম্িীবন  প্রস্তুে কেলোে িন্ 
নলোেী এবং েুরুষ উিতয়ে গষিতরেই গতবষেলো েহজবতলে সুতযলোগ েলোওয়লো 
একজট গুরুবেেূে্ জবষয়। গবজেেিলোগ গেতে এে অে্ বজহেলোগে গতবষেলো 
েহজবল অনুসন্ধলোতনে সলোফল্, গযখলোতন  অজধকলোংেই কতঠলোে প্রজেতযলোজগেলোে 
মলোধ্তম গেতয় েলোতক। 

গিনডলোে জিজতিক গতবষেলো েহজবতলে ধলোেলোবলোজহকেলো সম্জক্ে গতবষেলোয় 
এমন গকলোন ব্লোখ্লো জবতলিষে েলোওয়লো যলোয়জন গয,  জনয়মেলোজ্রিকিলোতব প্রজেজট 
েহজবতলে গপ্রষিলোেতট নলোেীতেে িন্ বেলোতদেে হলোে কম েলোতক, বেং গবে 
কতয়কজট গিনডলোে চ্লোতলঞ্জ সহ আেও িজটল জচরে উতঠ এতসতে। স্বে্রি 
গতবষক, গতবষেলো েল এবং জববেজবে্লোলয়, েহজবল সংথিলোগুজল, গতবষেলোে 
জবষয়বস্তু  এবং গতবষেলো নীজেগুজলে সলোতে এই সমস্লোগুজল সম্ক্যুক্ত।
এই চ্লোতলঞ্জগুজল েহজবল বেলোদে, েহজবল সুেষিলো, সমকষি েহজবতলে 
েয্লোতললোচনলো, েহজবল জনয়্রিেকলোেী সংথিলোগুজল, েলোতেে েজেচলোলনলো, নীজে ও 
অনুেীলনগুজল, কী এবং গক গরেষ্ঠ েলোে প্রকৃে সংজ্লো, েলোেলোেলোজে গক গরেষ্ঠ-
গবেে সংজ্লো গেয় ইে্লোজে সম্জক্ে হতে েলোতে। গিনডলোে এবং গতবষেলো 
েহজবল সম্তক্ সলোম্প্রজেক এবং চলমলোন গতবষেলো েহজবল,  েুতেলো গতবষেলো 
েহজবল চরিজট সমলোতললোচনলোে মলোধ্তম এবং েহজবল গঠতনে েজেতবেতক 
আেও জবস্ৃে ও সলোমজগ্ক উেলোতয়  গেখলোে প্রতয়লোিনীয়েলোতক গুরুবে গেয়।
 
গতবষেলোমূলক েহজবতলে গষিতরে গিনডলোে গজেেীলেলোে জবস্ৃজে গবলোিলোে 
মতধ্ েুতেলো েহজবল চরি েতয়তে যলো  সম্লোব্ গিনডলোে ে্লোটলোন্গুজলে জবতলি-
ষে কতে: আতবেতনে ধেে (জযজন প্রতয়লোগ কতেন), আতবেনকলোেীে ধেে 
(গক প্রতয়লোতগে গযলোগ্), গতবষেলো গ্রুে গঠন, েহজবল জনয়্রিতেে কললোতকৌ-

েল, আতবেন গপ্রেতনে বলোে্লো , আতবেনকলোেীতেে িন্ জনতে্জেকলো, গযলো-
গ্েলোে মলোনেডি (বয়স বলো অবথিলোন), মূল্লোয়তনে মলোনেডি, মূল্লোয়ন েদ্ধজে, 
মূল্লোয়তনে সম্লোব্ েষিেলোজেবে, সমকষি েহজবতলে েয্লোতললোচনলোকলোেী 
জনতয়লোগ, সমকষি েহজবতলে েয্লোতললোচনলো প্রজরিয়লো, সলোফতল্ে হলোে, প্রতয়লো-
গকৃে ও বেলোতদেে েজেমলোে, গতবষেলোে জবষয়বস্তু, েহজবল জনয়্রিেকলোেীতেে 
নীজেগে জববৃজে সলোধলোেেিলোতব এবং গিনডলোে সমেলোে সলোতে সম্জক্ে, 
েহজবল ব্বথিলোে সলোমজগ্ক স্বচ্ছেলো, গিনডলোে বিলোেলো েজেসংখ্লোতনে েয্তব-
ষিে এবং প্রলোে্েলো এবং কম্িীবতনে উেে প্রলোপ্ত েহজবতলে েীঘ্তময়লোেী 
প্রিলোব। জবতেষ আগ্তহে মতধ্ েতয়তে েহজবল জনয়্রিতনে েেলোকজেে উে-
কেে গযগুতললো গসেলো জহতসতব জচজনিে: গরেষ্ঠতেে  গকন্দ, জবজিন্ন গরেষ্ঠতবেে 
উতে্লোগ, জবজেটি অধ্লোেক এবং সমেয্লোতয়ে জবজেটিিন। সলোম্প্রজেক সমতয় 
গবে কতয়কজট বলোস্বধম্ী  গতবষেলো এবং েয্তবষিতে গেখলো গগতে  গয এই 
গরেষ্ঠতবেে উতে্লোগগুজল প্রলোয়েই নলোেী গতবষকতেে েুলনলোয় েুরুষ গতবষক-
গেে গবেী উেকৃে কতেতে, এমনজক সুইতডতনে মতেলো সলোমজগ্কিলোতব উচ্চ  
স্তেে গিনডলোে সমেলো সম্ন্ন গেেগুজলতেও েলোই।

েহজবল সন্ধলোতনে কলোতি  আনুষ্ঠলোজনক এবং অনলোনুষ্ঠলোজনক একলোতডজমক গন-
টওয়লোজক্ং একজট গুরুবেেূে্ িূজমকলো েলোলন কতে। অতনক গষিতরে  গতবষেলো 
েহজবল সন্ধলোতনে কলোতি  ব্জক্তগে প্রতচটিলোে েজেবতে্ েলীয় উতে্লোগ 
রিমে বৃজদ্ধ েলোতচ্ছ । এই গষিতরে গিনডলোে জনি্ে গতবষেলোগুতললো একলোতডজমক 
গনটওয়লোজক্ং এে আওেলোয় এতন  গসগুতললো গতবষেলো েজেতবতে অন্তিু্ক্ত 
কেলোে কলোিজট অে্ন্ত প্রলোসজঙ্গক।

> ইউতেলোেীয় অজিজ্েলো 

গতবষেলো েহজবল,  িলোেীয় ও আঞ্চজলক গতবষেলো নীজেগুজলে অন্েম গু-
রুবেেূে্ জবষয় । ইউতেলোেীয় ইউজনয়ন েয্লোতয় এবং জকেু ইউতেলোেীয় গে-
েগুজলতে িলোেীয় নীজেগুজলতে, গতবষেলো েহজবতল গিনডলোে সম্জক্ে 
জবষয়জট ১৯৯০-এে েেতকে গেতষে জেক গেতক 2000 েেতকে গেতষে 
জেতক নীজেগে উতবিগ জহসলোতব উত্লোজেে হতয়জেল। ১৯৮০ এে েেতকে 
মলোিলোমলোজি গেতক ইউতেলোেীয় ইউজনয়তনে গতবষেলো েহজবল "গরিমওয়লোক্ 
গপ্রলোগ্লোম” / “ কলোঠলোতমলোবদ্ধ কম্সূচী" জহসলোতব সংগজঠে হতয়তে।

প্রেম ইউতেলোেীয় কলোঠলোতমলোবদ্ধ কম্সূচীগুজলতে প্রযুজক্তে গষিতরে সহলোয়ক 
িূজমকলো ব্েীে সলোমলোজিক জবজ্লোতনে জবষতয় উতলেখতযলোগ্িলোতব ঘলোটজে জেল 
এবং গিনডলোে সম্তক্ নীেব জেল। শুধুমলোরে চেুে্ কলোঠলোতমলোবদ্ধ কম্সূচী 

গিনডলোে চ্লোতলঞ্জ
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

(১৯৯৪-১৯৯৮) গেতক সলোমলোজিক জবজ্লোন গতবষেলোে িন্ অে্লোয়ন কেলো 
হতয়জেল এবং গিনডলোে সংরিলোন্ত জবষয়গুজল এতিনডলোয় উত্লোেন কেলো শুরু 
হতয়জেল।

 ১৯৯০ এে েেতকে গেতষে জেক গেতক একজট েয্লোয়রিজমক সম্প্রসলোেে 
ঘতটতে।  গতবষক ও গতবষেলো গগলোষ্ঠী, এবং একইিলোতব জসদ্ধলোন্ত গ্হেকলোেী 
এবং মূল্লোয়নকলোেীে  উেে গিনডলোে িলোেসলোম্ সম্তক্ গেলোনুগজেক মন-
গযলোতগে েলোেলোেলোজে,   গতবষেলোে জবষয়বস্তুতে জবজ্লোতন নলোেী জবষয়জট অন্ত-
িু্ক্ত হয়, এে মলোধ্তম জবজ্লোতন গিনডলোে সম্তক্ জিজ্লোসলোবলোে কেলো শুরু 
হয় । ইউতেলোেীয় গতবষেলো অঞ্চল (ইআেএ) এ, গিনডলোে সমেলোতক  েলোঁচজট 
অগ্লোজধকলোতেে মতধ্ একজট জবষয় জহতসতব জচজনিে কতেতে। এজট জেনজট 
জবষয়তক গবলোিলোয়: গতবষেলো েতল গিনডলোে িলোেসলোম্, মূল্লোয়নকলোেীতেে 
মতধ্ গিনডলোে িলোেসলোম্ এবং গতবষেলোে জবষয়বস্তুতে গিনডলোে মলোরেলো।
ইউতেলোেীয় নীজে কলোতিে অংেজট জেল ২০০৯ সলোতল ৩৩ জট গেতে গিনডলোে 
এবং গতবষেলো েহজবল সম্তক্ প্রেম েদ্ধজেগে েয্লোতললোচনলো "গতবষেলো 
সম্জক্ে নীজে" গেতক শুরু কতে বহু গেতে গিনডলোে বিলোেলো িলোেীয় গতবষেলো 
েহজবতলে উেে নিেেলোজে চলোললোতনলোে গষিতরে জবজিন্ন প্রজরিয়লোকেেমূলক 
েেতষিে।  মজনটজেং এবং েয্তবষিতে গিনডলোে সম্জক্ে জবষয়গুজলতক 
কীিলোতব িলোেীয় গতবষেলো নীজে এবং িলোেীয় েহজবল সংথিলোগুজলে বিলোেলো 
সমলোধলোন কেলো হতয়জেল েলোতে ইউতেলোে িুত়ি একজট জবেলোট েফলোে েলোওয়লো 
গগল। নজড্ক অঞ্চল সহ কতয়কজট গেতে িলোেীয় েহজবল ব্বথিলোয় জলঙ্গ 
সমেলো প্রচলোতে সজরিয় ব্স্েলো।

ইউতেলোেীয় গতবষেলোে েীষ্থিলোনীয়, ইউতেলোেীয় গতবষেলো কলোউজন্সল 
(ইআেজস), ২০০৭ সলোতল প্রজেজষ্ঠে হতয়জেল প্রেম জেতকে গকজেয়লোে, 
মধ্-গকজেয়লোে এবং  গতবষকতেে গয গকলোনও জবিলোতগ এবং গয গকলোনও 
গেতে ১৩.১ জবজলয়ন ইউতেলো বলোতিট এে  ২০১৪ – ২০২০ সলোতলে িন্ 
গতবষেলো েহজবল । েতব ইইউ গতবষেলো নীজেতে গিনডলোে উতবিগ সত্বিও, 
ইআেজস কেৃক  প্রলোেজমকিলোতব েলোে প্রকলোজেে নীজেগুজলে মতধ্ গিনডলোে 
সমেলোে অিলোব জেল।

যখন ইআেজস অবতেতষ গিনডলোে অনুসলোতে েলোে েহজবল বেলোদে েয্তবষিে 
কেতে শুরু কতেজেল, ফললোফলগুজল প্রমলোে কতেতে গয  ২০০৭ -২০১৩ 
সলোতল েুরুষতেে সলোফতল্ে হলোে প্রলোেজম্ক অনুেলোন স্তে ৩০% এবং মজহ-
ললোতেে ২৫% জেল, যখন উন্নে অনুেলোতনে িন্ এজট েুরুষতেে িন্ 
১৫% এবং ১৩% জেল % নলোেীতেে িন্. গকবলমলোরে এক গষিতরে প্রলোে-
জম্ক অনুেলোন স্তে গিনডলোেগে গকলোনও েলোে্ক্ জেল নলো: েলোেীজেক ও প্র-
গকৌেল জবজ্লোন, খুব েুরুষ-অধু্জষে গতবষেলো অঞ্চল। ঐজেহ্যগেিলোতব 
নলোেীতেে সলোতে  সলোফতল্ে হলোতেে পেটি েলোে্ক্ েুরুষতেে েতষি েলোওয়লো 
যলোয়, অতনক জফতর্ গযমন িীব জবজ্লোন এবং মলোনব ও সলোমলোজিক জবজ্লোন  
। 

েলোিননজেক সজেচ্ছলোয় বলো এে অিলোব, দুজটই একজট গুরুবেেূে্ িূজমকলো 
েলোলন কতে গয, কীিলোতব েলোবজলক ফলোজনডং সংথিলোগুজল গিনডলোে  সমেলোতক 
অগ্লোজধকলোে গেয় এবং গতবষেলো েহজবতলে গষিতরে গিনডলোে চ্লোতলঞ্জগুজল 
গমলোকলোতবললো কতে। উেলোহেেস্বরূে, নজড্ক গসলোসলোইজটগুজল আন্তি্লোজেক 
গিনডলোে সমেলো েুলনলোতে উচ্চেে থিলোন অি্ন কতে এবং  ববজবেক উদ্ভলোবনী 
সূচতকও েলোই।

জবতেষে নেওতয় এবং সুইতডতন গতবষেলো নীজে এতিনডলোয় গিনডলোে 
সমেলোতক অগ্গন্ কেলো হয়। সুইতডতন, েলোবজলক জেসলোচ্ ফলোজনডং সংথিলোগু-
জল, গযমন সুইজডে জেসলোচ্ কলোউজন্সল এবং িলোেীয় উদ্ভলোবনী সংথিলো জিতনলোিলো, 
সবলোেই েলোতেে কলোয্রিতমে গিনডলোে মূলধলোেলোকেতনে জবষতয় সেকলোেী জন-
গে্েনলো েতয়তে। জবকলোতেে জবকলোতে, সুইজডে গতবষেলো েহজবলকলোেীেলো 
েহজবল কজমজটে সিলোয় গিনডলোে েয্তবষিতকে মতেলো গকবল েজেসংখ্লোনই 
নয় গুেগে সলোমলোজিক জবজ্লোতনে সেঞ্জলোমগুজলও ব্বহলোে কতে।জফনল্লোনড, 
নেওতয় এবং সুইতডতন ২০০০ এে েেতকে গগলো়িলোে জেতক েলোবজলক 
জেসলোচ্ ফলোজনডং গবলোড্গুজলতে গিনডলোে িলোেসলোম্ একজট বলোস্ব নীজে লষি্ 
হতয় েলোঁজ়িতয়তে, গযখলোতন অতনক ইউতেলোেীয় গেেগুজলতে গবলোড্গুজল েু-
রুষ-আজধেে্ বিলোয় গেতখ চতলতে। েহজবল গবলোড্গুজলতে গিনডলোে িলোে-
সলোম্ গকবল সমলোন প্রজেজনজধবে এবং ন্লোয়জবচলোতেে জবষয় নয়; এই 
গগটজকজেং েজিেতন সমলোন প্রজেজনজধবে কেলোও গুরুবেেূে্ কলোেে এজট 
কীিলোতব েহজবল ব্বথিলো কলোি কতে এবং িজ়িেতেে ববজ্লোজনক গনটওয়লো-
জক্ংতক উতসলোজহে কতে েলোে অি্ন্ততে জ্লোন সেবেলোহ কতে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
জলসলো গহলোসু
 <liisa.husu@oru.se>

"গতবষেলো েহজবল গঠতন জলঙ্গ চ্লোতলঞ্জ গমলোকলোতবললোয় েলোিননজেক ইচ্ছলো বলো গুরুবেেূে্ িজুমকলোে 
অিলোব কীিলোতব সেকলোেী গতবষেলো েহজবল সংথিলোগুজল জলঙ্গ সমেলোতক অগ্লোজধকলোে গেয়"
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

> গচক প্রিলোেত্রিে জলঙ্গ 
সমেলোতক চ্লোতলঞ্জ
ব্লোঙ্লো নলোইত্লোিলো, ইনজ্জটউট অফ গসলোজেতয়লোলজি গচক একলোতডমী অফ সলোতয়ন্স 

এই বেেজট ইউতেলোতেে গসজমতেজেতফজে অঞ্চলগুতললো আয়েন 
কলোতট্ন উততিলোলতনে ৩০ বেে উেযলোেন কেল,  বলো ৩০ 
বেতেে অসম নব্উেলোেনীজেবলোে গেেত্রিে একমলোরে 
সম্লোব্ েে জহসলোতব প্রেংজসে হল। কজমউজন্ েলোজট্ে 

সেস্েেজিজতিক প্রলোক্তন েজক্তকলোঠলোতমলো মুতে গফতল গেেত্রিে আতেলোহে-
গক গমধলোেত্রিে জেতক প্রথিলোতনে েেতষিে জহসলোতব গেখলো হতয়জেল।গসই 
সময় গেতক জমজডয়লো গেখলোয় গয গমধলোে্রি, যলো ব্জক্তেয্লোয় ববষম্তক অপ্র-
গয়লোিনীয় জহতসতব ন্লোয্েলো গেয়লোটলো, গিৌগজলক েলোিনীজেে গকতন্দ অব-
জথিে। েবুও, গচক প্রিলোে্রি বে্মলোতন একিন অজিিলোে প্রধলোনম্রিী বিলোেলো 
েজেচলোজলে, জযজন ১৯৮৯ এে আতগ একিন গগলোেন এতিনট জেতলন এবং 
জযজন গবজেেিলোগ গচক জবজলয়জনয়লোতেে মতেলো,ব্জক্ততকজন্দক প্রজরিয়লোজটে 
মলোধ্তম ১৯৮৯-এে েূব্বে্ী ষিমেলোেজক্ততক অে্ননজেক েজক্ততে রূেলো-
ন্তে কেতে গেতেজেতলন।একই সমতয়,িনসংখ্লোে প্রলোয় এক েেমলোংে  
সুজচজন্তে ষিজেকলোেক আইতনে কলোেতে ঋতনে িলোতল িজ়িতয় যলোয়, প্রলোয় 
৭০,০০০ গৃহহীন মলোনুষ এবং আেও ১২০,০০০ গললোক  ষিয়ষিজেে সম্মু-
খীন হয়। এখলোতন আজম গচক প্রিলোেত্রিে উেে েৃজটি জনবদ্ধ গেতখ গকন্দীয় 
ইউতেলোেীয় জিসগ্লোড গ্রুতেে গেেগুজলতে সলোমলোজিক / জলঙ্গ ববষতম্ে 
িন্ নব্-উেলোেকেতেে জিজতিতে েলোিননজেক গযলোজক্তকেলোে জকেু েজেে-
জেে রূেতেখলো জেজচ্ছ। গিনডলোে ্লোজডতিে েজেেজে ব্বহলোে কতে, 
সলোম্েলো এবং ন্লোয়জবচলোতেে প্রশ্নগুজলতে প্রতয়লোগ কেলোে সময় আজম এই 
গযৌজক্তকেলোে প্রিলোবতক ব্লোখ্লো কেব ।

নব্উেলোেনীজেবলোে একজট েট্কলোট হতয় গগতে যলো আিতকে জববেলোয়তনে 
জবতবে জলঙ্গ ববষম্সহ ববষতম্ে কলোেেগুজল ব্লোখ্লো কতে। গযমন, নব্উ-
েলোেনীজেবলোেতক মুক্তবলোিলোতে জেতক ধলোজবে হওয়লো িীবতনে সমস্ জেতকে 
চূ়িলোন্ত জনধ্লোেক জহসলোতব ধেলো হয়। প্রজেজরিয়লোেীল েলোজ্বিকেলো জবজিন্ন জবষতয় 
আন্তঃসংযুজক্তে মলোধ্তম এে কলোয্কলোজেেলোে সেলীকৃে ব্লোখ্লোতক গমলোকলো-
জবললোে গচটিলো কতেতেন।১৯৯৮ সলোতল, ফেলোজস নৃজবজ্লোনী জেতয়তে বুতে্লো 
নব্উেলোেনীজেবলোেতক সমজটিগে ধ্ংস এবং কম্েজক্তে জবষলোক্ত েেমলো-
েুে সলোতে যুক্ত কতেজেতলন,যলো ববজবেক মূলধতনে গিলোয়লোে গেতক জনতিতক 
প্রজেহে কেলোে ষিমেলো ষিুণন কেতে। প্রলোয় দুই েেক ধতে, জব্জটে সলোংস্কৃ-
জেেলোজ্বিক অ্লোনজিললো ম্লোতরিলোজব মতনলোজনতবে কতেতেন কীিলোতব অে্নন-
জেক ষিমেলোয়তনে সলোংস্কৃজেক উেথিলোেনলো একিতনে িীবনতক প্রকল্প 

জহতসতব গেজখতয়- গযমন সলোজহজে্ক এবং চলজচ্চতরেে চজেতরে, জব্তিট 
গিলোনস যুবেীতেে িীবনতক প্রলোিলোজবে কতে ।মলোজক্ন েলোিননজেক েলো-
জ্বিক ওতয়জডি ব্লোউন মলোতক্ট যুজক্তে প্রিলোবগুজলতক গকবল সলোমলোজিক 
িীবতনে অে্ননজেক মলোরেলোয় নয়, আেও গুরুবেেূে্িলোতব গেেলোজ্রিক প্রজে-
ষ্ঠলোতনে েলোিননজেক গযৌজক্তকেলোে জেতক মতনলোজনতবে কতেতেন।

> জিসগ্লোড গেেগুজলতে নব্উেলোেনীজেবলোে এবং জলঙ্গ

উেতেলোক্ত গলখকেলো বলোস্বস্মে উেলোহেে ব্বহলোে কতেন, েবুও েলোেলো 
প্রলোয়েই নব্উেলোেনীজেবলোতেে সব্িনীন েজ্বিক জহসলোতব জবতবজচে হয়, 
যলোে মলোধ্তম আঞ্চজলকিলোতব অধ্য়ন কেলোে আহ্লোন িলোনলোতনলো হয়। মধ্ 
ইউতেলোেীয় জিসগ্লোড গেেগুজল একজট েেীষিলোগলোে কতে যলোে মতধ্ গে-
ে্রিকেতেে সুজবধলোতে্ আন্তি্লোজেক মুরিলো েহজবল এবং জববেব্লোংতকে মতেলো 
সংথিলোগুজলে জনতে্েলোবলীে বলোস্বলোয়তনে েজেেজে েয্তবষিে কেলো যলোয়। 
জবতেষে ২০০০ সলোতলে েতে, িূ-েলোিননজেকিলোতব জনয়জমে আকলোতে 
নব্উেলোেনীজেবলোে সম্জক্ে সমলোতললোচনলোমূলক অধ্য়ন সংখ্লোয় 
গবত়িতে। জলঙ্গ ববষম্ এবং এে রূেলোন্তে জবতলিষে কতে গেখলো যলোয় গয 
আধুজনক মুজক্ত যুিলোনলো উহতেে “জবকৃে মুজক্ত এে মেন, এমন একজট 
েজেজথিজে গযখলোতন এক গ্রুতেে নলোেীে ষিমেলোয়ন অন্ গ্রুতেে নলোেীতেে 
কলোতিে জবজনমতয় আতস যলো েূতব্  বলোিলোতেে বলোইতেে েে্ জহতসতব ধেলো 
হে - গযমন যত্ন। জবকৃে মুজক্ত গকবল অসম্ূে্ই নয়, নেুন অন্লোয়তক 
আেও এজগতয় জনতয় যলোয় এবং এজট উেলজধি কতেতে গেতেতে েুঁজিবলো-
গেে মূল িূজমকলোজট নলো গিতন এে জবরুতদ্ধ ল়িলোই কেলো যলোয় নলো।

গচক প্রিলোেত্রি, সংসে সেস্তেে প্রলোয় ২০% মজহললো; জলঙ্গ গবেতনে 
ব্বধলোনজট সলোধলোেেিলোতব ২২% এবং একই প্রজেষ্ঠলোতনে একই েতেে 
িন্ ১০% অব্লোহে েলোতক; ইউতেলোে সন্তলোন ললোলনেলোলতনে িন্ েীঘ্ 
েুজট গচক প্রিলোেত্রিে নলোেীেলো জনতয় েলোতকন যলো সমগ্ ইউতেলোতেে 
৯৮.৫%; এবং ৯০% গষিতরে  একক েজেবলোেগুজল মলোতয়তেে গনেৃতবে 
েলোতক। ১৯৮৯ সলোল গেতক নলোেীতেে মতধ্ অে্ননজেক অজথিজেেীলেলোে 
মলোরেলো বলো়িতে এবং েলোজেতরি্ে কলোেতে অস্বলোিলোজবকিলোতব হুমজকে সম্মুখীন 
হতে েলোতে; প্রবীে মজহললোেলো গেতেে জনজে্টি অঞ্চলগুজলতে এবং িলোজেগে 
/ অজিবলোসী েকমলোে কলোেতে েলোজেতরি্ে উচ্চ িুঁজকে এবং অে্ননজেক বব-

জলঙ্গ সমেলোতক চ্লোতলঞ্জ

>>

গব্তনলোতে একীিেূ গিনডলোে ্লোজডি জবিলোতগে গললোতগলো।
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

ষতম্ে মুতখলোমুজখ হন। আেও গুরুবেেূে্িলোতব, গচক প্রিলোে্রি এবং িলোস-
গ্লোড গ্রুতেে গেেগুজলতে জলতঙ্গে সংস্কৃজেতক, সলোধলোেেিলোতব েষিেেীলেলো 
এবং নলোেীে প্রজে ববষম্মূলক আচেে বিলোেলো জচজনিে কেলো হতয়তে, যলোে 
ফতল জবকৃে মুজক্ততক অব্লোহে েলোখলোে সুতযলোগ গেওয়লো হতয়তে; নলোেীে 
মুজক্ত এবং এজটতক বৃজদ্ধে প্রতচটিলো এমনজক এই অঞ্চতলে জকেুটলো হতলও 
অে্ননজেক দুে্েলোে িন্ েলোয়ী।

গিনডলোে ্লোজডতি জবতেষে জবতেষজ্ েজডিেেলো জলঙ্গ সম্ক্ এবং নব্উ-
েলোেনীজে েেপেেতক জকিলোতব জটজকতয় গেতখতে েলো েষিেলোতবষিে 
কতেতেন। েলোেকলো দুতেলোিলো এবং হলোনলো হলোিতকলোিলো গেজখতয়তেন গয 
১৯৮৯-এে েতে জেেলোমলোেলোে েুজট নীজেগুজল ১৯৮৯ সলোতলে েূতব্ েুনজন্-
ব্লোজচে নীজেগুজলে অংে জহসলোতব জডিলোইন কেলোগুজলে গকবলমলোরে একজট 
সংস্কেন জেল। কজমউজন্-যুতগে জকেু মুজক্তমূলক নীজেতে জলবলোেলো 
ওতয়স-ইন্দুতচলোিলো এবং হলোনলো হলোতিলতকলোিলো নলোেী ও নলোেীবলোেী আতদিলোল-
গনে অতঘলোজষে অবেলোতনে জেতক মতনলোজনতবে কতেতেন, যখন ক্লোজটনলো 
জলকতিলো গেজখতয়তেন গয কীিলোতব গযৌনেলোে সম্তক্ ববিে মনিলোবজট 
১৯৬০-এে েেতকে গেতষে জেতক গমজডক্লোল জডসতকলোতস্ েুনেলোয় চলোলু 
হতয়জেল এবং েখন গেতকই প্রচজলে েতয়তে । এই অঞ্চতলে গিনডলোে 
্লোজডি এবং নলোেীবলোেী ে্বিগুজলে জবস্লোে েলো়িলো এই অবেলোনগুজলে গকলো-
নওজটই সম্ব হে নলো।

>গিনডলোে ্লোজডি এে েজেেজে

এই অঞ্চতল গিনডলোে ্লোজডি এে েজেেজে আমলোতেেতক নব্উেলোেনীজে 
বিলোেলো েজেচলোজলে একজট গেেলোজ্রিক প্রকতল্প জলঙ্গজিজতিক অসমেলো এবং 
েজেবে্নতক বুিতে সহলোয়েলো কেতে েলোতে।অধ্য়নজট প্রজেষ্ঠলোে সলোতে 
থিলোনীয় নলোেীবলোেীকম্ীে েৎেেেলো িজ়িে, যলোেলো থিলোনীয়িলোতব টলোকলোে স্বল্প-
েলোে কলোেতন মলোজক্ন যুক্তেলো্রে এবং েেবে্ীকলোতল ইইউ েলোেলোতেে অে্লো-
য়তনে সলোতে যুক্ত জেল। ২০০৪ সলোতলে জেতক দুজট ব়ি গচক জববেজবে্লোল-
গয় গিনডলোে ্লোজডি চলোলু হতয়জেল, আংজেকিলোতব নব্উেলোেননজেক 
উচ্চজেষিলোে সংস্কলোতেে সুতযলোতগে কলোেতে বৃহতিে সংখ্ক জেষিলোে্ীে প্র-
গয়লোিন।েতব, একই েলোিননজেক যুজক্তবলোেীেলো গকবলমলোরে হলোতঙ্গজেতে 
নয়, গচক প্রিলোেত্রিও গিনডলোে ্লোজডি এে কম্সূজচগুজল সলোম্প্রজেকিলোতব 
জবলুপ্ত কেতে সহলোয়েলো কতেতে, মধ্ ইউতেলোতে জলঙ্গ-জিজতিক গতবষেলো 
কেলোে ষিমেলোতক গনজেবলোচকিলোতব প্রিলোজবে কতেতে।গযমন গিজনড ব্লোউন 
উতলেখ কতেতেন, নব্উেলোেননজেক গযৌজক্তকেলো সম্ুন্রুতে প্রেলোগে 
বলোিলোে ব্বলোথিলোে যুজক্তজট েলোখলো হয় নলো েতব েলো গযতকলোন মুতল্ সজরিয়িলোতব 
প্রজেজষ্ঠে গযৌজক্তকেলো, গযমন মুজক্তে গযৌজক্তকেলো গবজেেিলোগ নলোেীবলোেী 
প্রকতল্পে সঞ্চলোলক। জলঙ্গ েষিেেীল অঞ্চতল কজমউজন্-যুতগে সলোমলোজিক 
জবজ্লোন গকৌেতলে মেন সলোমলোজিক সম্তক্ে অসমেলোতক লষি্ কতে গয 
গকলোনও প্রকলোযি েলোিননজেক েেতষিেতক সহতিই প্রে্লোখ্লোন কতে, 
নব্উেলোেনীজেক েলোিননজেক গযৌজক্তকেলো প্রেতম জকেু নলোেীবলোেী প্রতচ-

টিলোে সলোতে িলোলিলোতব িজ়িে েলোকলোে েলোেলোেলোজে, গিনডলোে ্লোজডিতক 
প্রলোজেষ্ঠলোজনকিলোতব গত়ি গেলোললোে প্রতচটিলো চলোজলতয় যলোওয়লো ব্জক্ততেে সলোতে 
িজ়িে জেল। হলোতঙ্গজেতে জলঙ্গ অধ্য়তনে জনতষধলোজ্লো হুবুহু একই েলোিনন-
জেক যুজক্ত ব্বহলোে কতে েতব, গুরুবেেূে্িলোতব এজটতক অে্ননজেক 
জহসলোতব জচজনিে কতে (রেমবলোিলোতে গিনডলোে ্লোজডি গ্্লোিুতয়টতেে 
চলোজহেলোে অিলোতবে জমে্লো কলোেতেে জিজতিতে) এবং এ কলোেতেই অেলোিনন-
জেক। জলঙ্গজবতেলোধী আতদিলোলতনে সলোতে এজট সম্ব সলোমলোজিক সমলোতললোচ-
নলোে জবরুতদ্ধ ল়িলোই এবং িনজপ্রয়েলো অি্তনে েলোিননজেক উতদেযিগুজল 
েজেতবেন কতে (২০১৭ সলোতল অ্লোগজনস্ক্লো গ্লোফ এবং এলজবজটয়লো 
কতেলোলকিুতকে এই েৃষ্ঠলোগুজলতে বজে্ে)। গচক প্রিলোেত্রি, ২০১৮ সলোতল 
গব্্নলো গিনডলোে ্লোজডি গপ্রলোগ্লোম বন্ধ হওয়লোে েলোজবজট ন্লোয়সঙ্গে হতয়জেল 
গয এই গপ্রলোগ্লোমজট "ললোিিনক নয়", কলোেে এজট জেষিলোে্ীে সংখ্লোে উেে 
জনি্েেীল একজট গেজেষিলোব্বথিলোয় জেষিলোে্ীতেে আকষ্ে কেতে ব্ে্ 
হতয়জেল।

দু'জট গষিরে সমলোন্তেলোলিলোতব আকষ্নীয় যজেও গপ্রেেলোগুজল - অন্তে পেটি-
িলোতব - জিন্ন। হলোতঙ্গজেয়লোন গপ্রষিলোেতট েলোিননজেক যুজক্তজট প্রকট যখন 
অধ্য়নজটতক কতঠলোেিলোতব মেলোেে্গে বতল প্রমলোজেে কেলো হতয়জেল এবং 
ববজ্লোজনক নয়, গব্লোতনলোে গষিতরে উেলোেনীজেক েলোিননজেক গযৌজক্তকেলো 
েলোতেে গনেৃতবেে জসদ্ধলোতন্তে বনজেকেলোতক গমলোকলোতবললো কেতে ব্ে্ হতল 
জববেজবে্লোলয় গনেৃবে বিলোেলো প্রজেজষ্ঠে হতয়জেল। জলঙ্গ ববষম্তক প্রকৃেে-
গষি প্রজেতেলোধ কেতে - এে অে্ননজেক মলোরেলোয় শুধু নয়, গযৌন সজহংসেলোে 
প্রজে সজহষ্ুেলো এবং িনসলোধলোেতেে ব্জক্তবে এবং েলোিনীজেজবেতেে বিলোেলো 
গযৌন হয়েলোজনে প্রজে সমে্ন গেওয়লোে গষিতরেও - উেলোেনীজেক েলোিনন-
জেক গযৌজক্তকেলোে প্রকলোেতক েৃযিমলোন কেতে হতব। আমেলো যজে উেলোে-
নীজেে প্রেলোগে মুল্তবলোতধে সলোতে সফলিলোতব ল়িলোই কেতে চলোই েতব 
আমলোতেে এেপ্রজে জনি্েেীলেলো স্বীকলোে কেতে হতব, কলোেে অন্েলোয় 
সলোমলোজিক এবং জবতেষে জলঙ্গ ববষতম্ে নলোেীবলোেী সমলোতললোচনলোতক 
অবতহললো কেলোে প্রেলোগে যুজক্ত ত্রুজটযুক্ত হতব। ১৯৮৯ সলোল গেতক ৩০ 
বেে পেটিেই প্রমলোজেে হতয়তে গয উেলোেননজেক েলোিননজেক গযৌজক্তকেলো 
ববষম্ অেসলোেে কেলোে েলোজয়তবে ব্ে্ হতয়তে, বেং এজট প্রকৃেেতষি 
ববষতম্ে জেক়ি েষিলোয় জবজনতয়লোগ কতে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ
 ব্লোঙ্লো নলোইত্লোিলো <blanka.nyklova@soc.cas.cz> 

গযসব গতবষেলো ও জেষিলো জনওজলবলোতেল জহউজেজ্তসিে সলোতে খলোে খলোয় নলো 
েলোতেে হলোতঙ্গজে, গচক প্রিলোে্রি এবং ইউতেলোতেে অতনক গেতে েমন চলতে।
েজব: জরিত্লোফলোে ডতবিব্স / জলেকলোে। জরিতয়জটি কমন্স।

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-bengali.pdf
mailto:blanka.nyklova%40soc.cas.cz?subject=
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

> জথিজে  এবং েজেবে্ন:
মলোগ্লোতেট আব্লোহলোম, হফ্রিলো জববেজবে্লোলয়,যুক্তেলো্রে 
আন্তি্লোজেক সমলোিেলোজ্বিক সজমজেে প্রলোক্তন সিলোেজে(২০১৪-১৮) এবং বে্বলোে, িলোেীয়েলোবলোে, আজেমেলো ও িলোজেগে সম্জক্ে আেএসএ 
গতবষেলো কজমজটে সেস্ (আেজস ০৫), অজিবলোসন সমলোিজবজ্লোন (আেজস ৩১), মজহললো, জলঙ্গ এবং সমলোি (আেজস ৩২), এবং মলোনবলোজধকলোে 
এবং গ্লোবলোল িলোজ্স (জটজি ০৩) 

২০১৮ সলোতলে নতিবিতেে মধ্বে্ী জনব্লোচতনে সময় গেকড্ সংখ্ক 
মজহললো জনব্লোজচে হতয়জেতলন এবং এখন আতমজেকলো যকু্তেলোত্রেে  
১১৬ েম কংতগ্তস েলোজয়বে েলোলন কেতেন। জনব্লোচতনে মলোধ্তম 
ঐজেহলোজসক গবে কতয়কজট প্রেম গেখলো জগতয়জেল, প্রেম দুিন 

আজেবলোসী বলো  গনজটি আতমজেকলোন মজহললো, দু'িন মসুজলম মজহললো, প্রেম প্র-
কলোযি উিকলোমী মজহললো এবং কজনষ্ঠেম মজহললো কংতগ্তস জনব্লোজচে হতয়তেন। 
একিন মজহললো হলোউস জপেকলোে জহসলোতব জনব্লোজচে হতয়জেতলন, জেজনই এই 
েতে অজধজষ্ঠে একমলোরে মজহললো। ৫  গফব্রুয়লোেী, ২০১৯, গ্জস আব্লোমস, জযজন 
একজট জবেজক্ে গি্নে জনব্লোচন প্রজেতযলোজগেলোয় েেলোজিে হতয়জেতলন, মলোজক্ন 
েলো্রেেজেে গ্ট অফ ে্ ইউজনয়ন বক্তেৃলোে  গডতমলোরি্লোজটক প্রজেজরিয়লো 
িলোনলোতনলোে  িলোষতে প্রেম আজরিকলোন আতমজেকলোন মজহললো জহসলোতব  ইজেহলোস 
েচনলো কতেজেতলন। আব্লোমস বে্বলোে, গিলোটলোে েমন, এবং অজিবলোসন গমলোকলো-
জবললোে প্রতয়লোিনীয়েলো সম্তক্ কেলো বতলজেতলন এবং জেজন সেকলোে বতন্ধে 
িন্, যলো মলোনুতষে িীবতন মলোেলোত্মক ও অযলোজচে  িলোতমললো ও দুতয্লোগ গডতক 
জনতয় এতসজেল,  েলো্রেেজে রেলোতম্ে েীব্ সমলোতললোচনলো কতেজেতলন । 

>>

মলোজক্ন যুক্তেলোত্রে জলঙ্গ ববষম্

নলোেীতেে েেযলোরেলো এবং অন্লোন্ গুরুবেেে্ূ প্রজেবলোে আতদিলোলনগুজল ২০১৭ এবং ২০১৮ 
সলোতল েজ়িতয় েত়িজেল এবং গগতঁে বসলো ও গেলোষেমলূক জসত্তমে জবরুতদ্ধ প্রজেতেলোতধে 
সম্মখুিলোতগ িলোজঁেতয় েত়িজেল। জেসিলোবলোয় গেতক  জময়লোউইক ৯

এই গেলোট গেলোট েেতষিেগুজলতে সংগ্লোম এবং জবিয় জলঙ্গ সলোম্েলো এবং ন্লো-
য়জবচলোতেে িন্ বহৃতিে ল়িলোইতয়ে উেে আতললোকেলোে কতে। এই গেলোট গেলোট 
জবিয়গুজল গহজিতমলোজনক কলোঠলোতমলো গিতঙ গফললোে িন্ এবং সমলোতি জবে্মলোন 
বহু জবস্েৃ এবং গিীেিলোতব প্রজেে  কলোঠলোতমলো  এবং অবেমতনে সংস্কজৃেে 
উেে  গয আতললোকেলোে কতেতে েলো সলোমজটিক সংগ্লোতমে েীঘ্ ইজেহলোতসে সলোতে 
সংযকু্ত। গেলোট েেতষিেগুজল আেলোে লষিে, েতব গসগুজল েয্লোপ্ত নয়। 
আমলোতেে অবযিই সলোমলোজিক রূেলোন্তে এবং কলোঠলোতমলোগে েজেবে্ন আনতে 
হতব।

> আতমজেকলো প্রসঙ্গ

কংতগ্তস আেও গবজে মজহললো েলোকলো সত্বিও আতমজেকলোতে ব্লোেক জলঙ্গ ববষম্ 
েতয়তে।
• জমজডয়লোে জনজব়ি নিেেলোজে সত্বিও, গবেন ব্বধলোন অব্লোহে েতয়তে, সলোেলো 
মজহললোেলো েরুুষতেে েলুনলোয় ২০% কম এবং কষৃ্লোঙ্গ  মজহললোেলো এে গচতয় কম 
আয় কতেন।

https://inequality.org/facts/gender-inequality/
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

• মজহললো-প্রিলোজবে গেেলোগুজল গযমন,  জেশুে যত্ন এবং গেতস্লোেঁলো েজেতষবলো 
ইে্লোজেে মতেলো কলোি মিুজেে েলোজলকলোে জন্ স্তে েতয়তে।
• েরুুষেলো মলোজক্ন অে্নীজেতে েীষ্ উেলোি্নকলোেীতেে সংখ্লোগজেষ্ঠ ।
• জববেব্লোংক সচূকগুজলে েজলজস ্লোজডি জবতলিষে ইনজ্জটউট অনুসলোতে, 
মজহললোেলো েরুুষতেে গচতয় েলোে জবিগুে েজেমলোতে অনবেজনক কলোি সম্লোেন 
কতেন, যলোে মতধ্ েতয়তে: জেশু ও  বয়তস্কে যত্ন এবং ঘতেে কলোি ।
• ২০১৭ সলোতল ডললোতেে েরুুষতেে মধ্তময়লোজে সঞ্চয় জেল ১২৩,০০০ 
ডললোে। গসই েলুনলোয় মজহললোতেে জেল ৪২,০০০ । 
• আতমজেকলোন অ্লোতসলোজসতয়েন অফ ইউজনিলোজস্জট উইতমন িলোজনতয়তে গয 
কষৃ্লোঙ্গ মজহললোেলো অন্লোন্ িনসংখ্লোে েলুনলোয় উচ্চ ঋতেে গবলোিলো ঘলোত়ি জনতয় 
স্লোেক হন।
• মলোজক্ন আেমশুমলোজে বু্ তেলো গঘলোষেলো কতেতে গয গলোতয়ে বতে্ে কলোেতে মজহললোেলো 
গেতেে সতব্লোচ্চ েলোজেতরি্ে হলোে অনুিব কতেন।
• জহি়িলোতেে  গবকলোেবে মলোজক্ন গত়িে গচতয় জেনগুে গবজে।
• আজরিকলোন আতমজেকলোন মজহললোতেে কলোেলোবলোতসে হলোে সলোেলো  মজহললোতেে 
েলুনলোয় জবিগুে এবং আজরিকলোন আতমজেকলোনেলো সলোেলোতেে বদিী হওয়লোে  হলোতেে 
গচতয় েলোচঁগুে গবজে।
• আতমজেকলোে মজহললোতেে মতধ্ জেন িতনে মতধ্ একিন েলোতেে  
িীবদেেলোয় গযৌন সজহংসেলোে জেকলোে  হতয়তেন  বতল িলোজনতয়তেন।

> অগ্সতেে যলোরেলো 

ওয়লোজেংটতন উইতমনস মলোতচ্ে েষৃ্ঠতেলোষকেলোয় 21 গে িলোনুয়লোেী, 2017-এ, 
রেলোতম্ে জনব্লোচতনে প্রজেবলোতে কতয়ক লষি মলোজক্ন যকু্তেলোত্রে এবং জববেিতু়ি 
েলোস্লোয় গনতমজেল। এজট বহু বেতেে িন্ মজহললোতেে আতদিলোলন এবং জবজিন্ন 
আতদিলোলন এবং সংথিলোগুজল গয কলোি কতে যলোজচ্ছল েলোে ধলোেলোবলোজহকেলো জেল: # 
ব্্লোকললোইিসম্লোটলোে, # গসয়লোেতনম, # জম ট,ু মলোরে কতয়কজটে নলোমকেে কেলো 
হতয়জেল ।  বেতেে েে বেে, এই এবং অন্লোন্ গগলোষ্ঠীগুজল "আন্তঃসংতযলোগ" 
(“intersectionality”) (মলূে জকবিলোতেল গরিনতেলো বিলোেলো জনজম্ে এ কজট 
েদে) এবং এে েেপেতেে উেে জনি্েেীল এবং অে্লোচলোতেে জবজবধ ও 
জবজচরে ও বহুমলোজরেক জবস্েৃ এই ধলোেেলোজট সংহে এবং মলূধলোেলোতে জনতয় 
আসতে  সহলোয়েলো কতেতে। মজহললোতেে মলোতচ্ে মলোরেলো  সেকলোে ও সমলোতি জে-
েেৃলোজ্রিক এবং নলোজে-জবতবিষী কলোঠলোতমলোে েঢ়ৃেলো এবং প্রসলোতেে গমলোকলোজবললো 
কেলোে িন্ জববে সম্প্রেলোতয়ে সজম্মজলে েজক্ত এবং প্রতয়লোিনীয়েলোে েজেচয় 
জেতয়তে।

নলোেীতেে জমজেল  এবং অন্লোন্ গুরুবেেে্ূ প্রজেবলোে আতদিলোলন, েজেবে্তনে 
িন্ সংগজঠে ও গযলোগলোতযলোতগে কলোয্কে উেলোয় জহসলোতব ২০১৭  এবং ২০১৮  
সলোতল গফতট েত়িজেল এবং েষিেেীল গেলোষেমলূক জসত্তমে জবরুতদ্ধ প্রজে-
গেলোতধে অগ্িলোতগ িলোজঁেতয় েত়িজেল। একজট েরুে প্রিন্ গিনডলোে সলোম্েলো 
এবং আন্তঃসংতযলোগেলোতক সংযকু্ত ও অজবতচ্ছে্ কতে েলুতে এবং সমলোতললোচ-
নলোমলূক ববজবেক উতবিগ গমলোকলোতবললোয় প্রযজুক্ত এবং একলোজধক অজিনব উেলোয় 
ব্বহলোে কেতে।এই জবজিন্ন আতদিলোলনগুতললো প্রিনন অজধকলোে, জলঙ্গ, গেেম-ূ
লক সজহংসেলো, অজিবলোসী অজধকলোে, রেম অজধকলোে, নলোগজেকতবেে অজধকলোে, 
বে্বলোেী ন্লোয়জবচলোে, বলোকস্বলোধীনেলো, েজেতবেগে ন্লোয়জবচলোে এবং আেও 
অতনক জকেেু গমলোকলোজবললো কেতে জবজিন্ন সম্প্রেলোয়গুজলতক সহলোয়েলো কতেতে। 
েলোেলো এমন একজট  গজে বেজে কতে যলো একয় সলোতে আেলো গেয় েতব চ্লোতলঞ্জও 
গেয় । গবজেেিলোগ সমলোি একজরেে হতয় কলোি কেতল জনজচিে কেতে েলোেতব 
গয একই  সলোতে   ষিরুি েেতষিে এবং িজূমকতম্ে মে েজেবে্তনে মলোধ্তম 
থিলোয়ী েজেবে্ন সম্ব হতব । 

গতবষেলো এবং সজরিয়েলোবলোে প্রমলোে কতেতে গয কীিলোতব েলো্রে ও সলোমলোজিক 
ব্বথিলো গিনডলোে ববষম্ এবং জনেী়িতনে সলোতে িজ়িতয় েত়িতে। মজহললোতেে 
জবরুতদ্ধ সজহংসেলো এবং জলঙ্গ-জিজতিক সজহংসেলো জলঙ্গ ববষম্, অসম েজক্ত, 
দুন্ীজে এবং জনয়্রিতেে ফললোফল। জলঙ্গ সজহংসেলো জনয়মেলোজ্রিক এবং গিীে-

িলোতব েরুুষেত্রি প্রজেে, েতব এজটে  উৎস  এবং েজেেজে উিতয়ে গষিতরেই 
এজট আন্তঃতকজন্দক। জেেেৃলোজ্রিক কলোঠলোতমলো এবং সম্ক্তক চ্লোতলঞ্জ কেতে 
হতব । েজেবে্তনে একজট  উেলোয় হ'ল ববষম্ ও জনেী়িতনে সমস্ কলোঠলোতমলোতক 
আন্তঃসংতযলোগ েদ্ধজেে মলোধ্তম একসলোতে গিতঙ গফললো এবং িলোজেগে, অে্-
বনজেক, ইে্লোজে সমস্লোে সমলোধলোন কেলো ।  এগুজল জেেেৃলোজ্রিক কলোঠলোতমলো, চচ্লো  
এবং ইজেহলোতসে একজট অংে ।  আমলোতেে জবিলোজিে এবং অব্লোচীন েদ্ধজে-
গুজল জেেতন গফতল  আমলোতেে েজৃটিিজঙ্গগুজল বেললোতে হতব যলো আমলোতেে 
জবিক্ত কতে গেলোতল এবং  প্রজেতেলোধ কেতে হতব, যলোতে  দুব্ল িনতগলোষ্ঠীতক 
সুজবধলোবজঞ্চে কতয়কিতনে স্বলোতে্ এতক অেতেে জবরুতদ্ধ প্রজেতযলোজগেলো কেতে 
বলোধ্ নলো কতে যলোতে সুজবধলোবলোেীতেে স্বলোে্ হলোজসল হয়। গযন সলোম্ এবং ন্লোয়জব-
চলোে  জবেয্স্ নলো হয়,  গকননলো এসব  ষিজেে কলোেে, গকবল মলোনুতষে িন্  নয়, 
সমগ্ গ্তহে ষিজে যলোতে নলো হয় গস  িন্ আমলোতেে নেনু উেলোতয় নেনু কতে 
কল্পনলো কেতে হতব।

জবকল্প েটৃিলোন্তগুজলে অনুসন্ধলোতন, সমলোিেলোজ্বিক েজৃটিিজঙ্গ যলো সমস্ কতণ্ঠে প্রজে 
সংতবেনেীল গসগুতললোতক সলোমতন আনতে হতব ।  সমলোিজবজ্লোন ইতেলোমতধ্ 
জলঙ্গ ববষম্ সম্তক্ মলূ্বলোন অন্তেৃজ্টি সেবেলোহ কতেতে, েবওু আমলোতেে েজৃটি 
আকষ্ে কেলোে মতেলো আেও অতনক জকেইু েতয়তে। সমলোিজবজ্লোতনে িন্ 
চ্লোতলঞ্জজট জনত্লোক্ত প্রশ্নগুজল গুরুবে সহকলোতে জবতবচনলো কেলো: সলোতম্ে জেতক 
সমলোিেলোজ্বিক কল্পনলোজট েজ়িতয় গেওয়লোে িন্ জক জক কেনীয় (যলো আমলোতেে 
জনিস্ব জবষয়  এবং প্রজেষ্ঠলোনগুতললোে মতধ্ েতয়তে)? কী ধেতেে ে্বি এবং 
েদ্ধজেগুজল আসতল প্রচজলে    ববষম্গুজল জনেসতন সহলোয়েলো কেতে েলোতে? 
আমেলো কীিলোতব অসমেলোে েনুরুতেলোেনকলোেী গতবষেলো েহজবল প্রে্লোখ্লোন 
কেতে েলোজে এবং েলোে েজেবতে্ জক ধেতনে গতবষেলো কেতে েলোজে যলো 
আমলোতেে সমেলোে জেতক েে গেখলোতব? সমলোিজবজ্লোন কীিলোতব গযৌেিলোতব 
জবিক্ত েলোিনীজেে বিলোেলো চলোজলে জবিলোিনগুজল উেতে সলোধলোেে িনসলোধলোেেতক 
এতক অেতেে কেলো গেলোনলোে প্রজেশ্রুজে এবং সম্লোবনলোে বলোনী জেতে েলোতে? 
সমলোিজবজ্লোন, গতবষেলো এবং কতম্ে মলোধ্তম অন্লোন্ জবজ্লোন েলোখলোে সলোতে 
একতরে, প্রকেৃ সলোম্েলো এবং সলোমলোজিক ন্লোয়জবচলোতেে িন্ বলোস্বসম্মে  
সমলোধলোনগুজল সেবেলোহ কেতে েলোতে? পেটিেই, একই  সলোতে আমলোতেে গেলোট 
গেলোট েেতষিে এবং যগুলোন্তকলোেী েজেবে্তনে প্রতয়লোিন হতব, যলোতে কতে 
সলোম্েলো একজট স্বপ্ন গেতক বলোস্তব েজেেে হতে েলোতে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ
মলোগ্লোতেট আব্লোহলোম<Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/women-and-retirement/tcrs2018_sr_women_take_control_of_retirement.pdf
https://www.naacp.org/criminal-justice-fact-sheet/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
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> আেব  জবতবে 
জলনলো আজবেলোতফহ, গলবলোজনি অ্লোতমজেকলোন জববেজবে্লোলয়, গলবলোনন 

জল
ঙ্গ অসমেলো একজট দুি্লোগ্িনক ববজবেক বলোস্বেলো, আেব 
অঞ্চল আি এই অসমেলোে ব়ি ব্বধলোন জনতয়, এজট জনেসতন 
বৃহতিে চ্লোতলতঞ্জে মুতখলোমুজখ। অঞ্চলজট সলোমলোজিক-সলোংস্কৃ-
জেক প্রজেবন্ধকেলো ও গপ্রলোজেে জেেৃে্রি ব্বথিলোে সমবিয় 

বিলোেলো আরিলোন্ত হতয় েীঘ্জেন ধতে অে্ননজেক ও েলোিননজেক জনেলোেতিলোহী-
নেলোে জেকলোে হতয় চলতে। এই জবষলোক্ত সমবিয়- অতনক গষিতরে জবেেীে-
রিতমও- জলঙ্গ সমেলোে অগ্গজেতক েলোজমতয় জেতচ্ছ।

এজট জসজেয়লো, ে্লোতল্লোইন, ইতয়তমন ও ইেলোতকে একলোজধক েীঘ্লোজয়ে 
মলোনজবক সংকট বিলোেলো আেও িজটল হতয়তে। অঞ্চলজট িুত়ি অজথিজেেীল-
েলো একজট জনয়ম হতয় েলোঁজ়িতয়তে। এই বিলোজন্দ্বক বলোস্বেলো সলোমলোজিক সুেষিলো 
ব্বথিলো, জনেলোেে েজেতষবলো ও সহলোয়েলোে সুতযলোগ হ্লোস, সম্প্রেলোয়গুতললোতক 
বলোস্তুচু্ে ও এতেে দুব্লেলো বৃজদ্ধ কতেতে এবং নলোেীে িন্ নেুন নেুন 
জনেলোেতিলোহীনেলো এতনতে। বিতন্দ্বে সমতয় জলঙ্গ সমেলোে লষি্গুতললো কলোয্লো-
সূজচ গেতক দ্রুে অেৃযি হতয় যলোয়। 

২০১৮ ওয়লোর্্ ইতকলোনজমক গফলোেলোতমে গ্লোবলোল গিনডলোে গ্লোে জেতেলোট্ 
আেব অঞ্চতলে জলঙ্গ ববষতম্ে মলোরেলো প্রকলোে কতেতে। প্রজেতবেতন চলোেজট 
মলোরেলো েজেমলোে কেলো হতয়তে: অে্ননজেক অংেগ্হে ও সুতযলোগ, জেষিলোগে 
গযলোগ্েলো, স্বলোথি্ ও গবঁতচ েলোকলো, এবং েলোিননজেক ষিমেলোয়ন। বে্মলোতন, 
ববজবেক জলঙ্গ ব্বধলোতনে গস্কলোে েলঁোজ়িতয়তে ৬৮%, এে অে্, জববেব্লোেী 

>>

জলঙ্গ অসমেলো

ফতটলো কজৃেবে: গিসজমন ফেেলোম

এখতনলো ৩২% ব্বধলোন েতয়তে। মধ্প্রলোচ্ ও উতিে আজরিকলো জলঙ্গ সমেলো 
গেতক সতব্লোচ্চ ব্বধলোতন েতয়তে: ৪০%।

উেসলোগেীয় গেেগুতললো, গযমন সংযুক্ত আেব আজমেলোে ও কুতয়ে অে্-
বনজেক অংেগ্হে এবং স্বলোতথি্ে গষিতরে ব্বধলোন কজমতয় গফতলতে, জকন্তু 
মিুজে সলোতম্ে গষিতরে এখতনলো ব্বধলোন জবে্মলোন। কলোেলোে নলোেীে েলোিনন-
জেক অংেগ্হে বৃজদ্ধ কতেতে গযখলোতন ২০১৭ সলোতল সংসতে গকলোনও 
নলোেীে অংেগ্হে জেল নলো, েলো ২০১৮ সলোতল ১০%-এ েলঁোজ়িতয়তে। 

নলোেীে সমেলো নগন্ হওয়লো সত্বিও, গসৌজে আেব মিুজে ববষম্ কজমতয় 
এতনতে এবং নলোেীে রেমেজক্তে অংেগ্হে বৃজদ্ধ কতেতে। েতব, েুরুতষে 
অজিিলোবকতবেে মতেলো অে্লোচলোেী ব্বথিলোগুতললো নলোেীে স্বলোধীনেলো ও চললো-
গফেলোতক সীমলোবদ্ধ কতে গেতখতে। 

সংসতে নলোেী অংেগ্হতেে অনুেলোে জকেুটলো বৃজদ্ধ েলোওয়লো সত্বিও, িড্লোন 
ও গলবলোনন মূলে অেজেবজে্েই েতয় গগতে। অন্জেতক, অে্ননজেক 
অংেগ্হে কতম যলোওয়লোে কলোেতে, ওমলোতন জবগে বেতেে েুলনলোয় জলঙ্গ 
ববষম্ গবত়িতে। 

জবতবেে সবতচতয় খলোেলোে কম্ েষিেলোে চলোেজট গেতে মলোরে ৭% নলোেী েজে-
চলোলনলোে েতে েতয়তেন, এতেে মতধ্ জেনজট- জমেে, গসৌজে আেব ও 
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ইতয়তমন- আেব অঞ্চতলে। অঞ্চলজটে আঠলোতেলোজট গেতেে মতধ্ বলোতেলোজট 
জেজেতয় আতে। বে্মলোন অবথিলো অব্লোহে েলোকতল, অঞ্চলজটে জলঙ্গ ববষম্ 
বন্ধ কেতে ১৫৩ বেে ললোগতব। 

> জলঙ্গ অসমেলো: গলবলোনন গপ্রষিলোেতট

জকেুটলো প্রগজেেীল অবথিলোন সত্বিও, গলবলোনন এতষিতরে একজট অন্েম 
আতললোচ্ জবষয়। ২০১৮ গ্লোবলোল গিনডলোে গ্লোে জেতেলোট্ গলবলোননতক 
মজহললোতেে িন্ সবতচতয় খলোেলোে গেতেে একজট জহতসতব আখ্লো জেতয়তে। 
জববেব্লোেী জলঙ্গ সমেলোে সবতচতয় খলোেলোে েেজট গেতেে মতধ্ েতয়তে 
গসৌজে আেব, ইেলোন, মলোজল, গেেলোজ্রিক প্রিলোেত্রিে কতঙ্গলো, েলোে, জসজেয়লো, 
ইেলোক, েলোজকস্লোন, ইতয়তমন, ও গলবলোনন। ২০১৬ সলোতল গলবলোনন ১৪৪জট 
গেতেে মতধ্ ১৩৫েম থিলোতন জেল। ২০১৭ সলোতল, গেেজট ১৪৪জটে মতধ্ 
১৩৭-এ গনতমতে। ২০১৮ সলোতল, গলবলোনন ১৪৯জট গেতেে মতধ্ 
১৪০েম অবথিলোতন আতস- যলো গেেজটতক গবজেেিলোগ প্রজেতবেী আেব 
গেেগুতললোে যেলো- জমেে, জেউজনজসয়লো, মতেলোতক্লো, িড্লোন ও বলোহেলোইতনে 
গেেতন গফতলতে। 

গলবলোনতনে নলোগজেক কলহ, েলোিননজেক অচললোবথিলো ও অে্ননজেক অব-
গেলোতধে বধ্মলোন ঘটনলোগুতললো জলঙ্গ সমেলোে কলোয্লোসূজচতক সজেতয় জনতিেলো 
িলোয়গলো কতে জনতয়তে। যজেও এই গেেজট, এে বজহি্লোতগ, নলোেীে িন্ 
অতনক উেলোে ও প্রগজেেীল েজেতবতেে উন্নজেজবধলোন কেতে বতল মতন 
হয়, প্রকৃেেতষি বলোস্বেলো সমেলো গেতক অতনক েূতে অবথিলোন কতে। 

গলবলোনন আন্তি্লোজেক অজধতবেন গযমন কনতিনেন অন ে্ এজলজমতন-
েন অব অল ফম্স অব জডসজরিজমতনেন এতগন্সট উইতমন্স (জসইজডএড-
জব্উ) ও গবইজিংতয়ে ১৯৯৫ গফলোে্ ওয়লোর্্ কনফলোতেন্স অন উইতমন এে 
অনুতমলোেন জেতয়তে। গেেজট ১৯৯৮ সলোতল ন্লোেনলোল কজমেন ফে 
গলবলোজনি উইতমন এবং ২০১৬ সলোতল জমজনজ্রি অব উইতমন্স অ্লোতফয়লোস্ 
নলোতম িলোেীয় মজহললোতেে গমজেনলোজে প্রজেষ্ঠলো কতেতে। এেলো়িলোও, গলবলোনন 
নলোেীে ষিমেলোয়তনে িন্ িলোেীয় গকৌেল বেজে কতেতে (যজেও এে 
গকলোন েহজবল বলো প্রতয়লোগ গকলোনজটই গনই)। এসব েজেবে্ন সত্বিও, জলঙ্গ 
সমেলোয় গেেজট জেজেতয় আতে।

েলোিননজেক িীবতন নলোেীে অংেগ্হে একেমই অগ্হেতযলোগ্ মলোরেলোয় 
আতে। ২০১৭ সলোতলে িুতন গলবলোনতনে সংসতে নলোেীে ৩০% সংসেীয় 
গকলোটলো বলোজেল কেলো হয়। এজট জেল নলোেী অজধকলোেকম্ীতেে িন্ একজট 
ব়ি ধলোক্লো। সংসতে ১২৮জট আসতন বে্মলোতন েয় িন নলোেী েতয়তে। 
গলবলোনতনে নলোেীেলো জনতিতেে প্রজেজনজধবে নলো কতে প্রলোক্তন েলোিনীজেজবে-
গেে জবধবলো জহতসতব “কৃষ্চূ়িলো” েলোিনীজেতে প্রতবে কেতে। এিলোতবই, 
েলোেলো নলোেীবলোেী স্বলোতে্ে েজেবতে্ সলোম্প্রেলোজয়ক স্বলোতে্ে প্রজেজলজে অব্লো-
হে গেতখ চতলতে এবং গলবলোননতক বলোঁধলোগ্স্ কতে এমন জবিলোিনতক 
আেও বলোজ়িতয় েুলতে। 

নলোেীে উচ্চজেষিলোে হলোে ও জেষিলোগে অি্ন  সত্বিও, জলঙ্গ ববষম্ অে্নন-
জেক অংেগ্হে ও সুতযলোতগ সুপেটিিলোতব বহলোল েতয়তে। ২০১৭ সলোতল, 
গলবলোনতনে গমলোট রেমেজক্ততে মলোরে ২৫% জেল নলোেী, যলো উচ্চ স্তেে জলঙ্গ 
ববষম্তক প্রজেফজলে কতে।  প্রলোপ্তবয়স্ক গবকলোে নলোেী জেল েুরুষতেে 
েুলনলোয় জবিগুে। কম্সংথিলোন নীজে বলো আইন গকলোনজটই সমলোন সুতযলোগ, 
গবেন বলো কম্িীবতনে িলোেসলোম্ েষিলো কেতে েলোতেজন। গলবলোনতনে 
নলোেীেলো একজট স্বল্প-ব্বহৃে অে্ননজেক েজক্ত জহতসতব শুধু নলোেীে কলোয্-
গষিতরে ও অনলোনুষ্ঠলোজনক খলোতে যুক্ত েতয়তে, গযখলোতন নূ্নেম সলোমলোজিক 
সুজবধলো বলো মিুেী বলো জনেলোেে কলোতিে েজেতবেসহ েয্লোপ্ত েলোজেরেজমক বলো 
জনেলোেতিলো গনই। অজধকন্তু, নলোেীেলো উচ্চ িূজমকলোে গষিতরে, জবতেষে েুরুষ-
প্রিলোজবে খলোেগুতললোতে, জন্-প্রজেজনজধবে কতে আসতে।

গলবলোনতন সংস্কলোে প্রতচটিলো গেতেে জবজিন্ন ধম্ীয় সম্প্রেলোতয়ে েতনেজট 
আইন বিলোেলো বলোধলোগ্থি হতয়তে। এই ব্জক্তগে অবথিলোতনে েীজেনীজে 
জববলোহ, জববলোহজবতচ্ছে, উতিেলোজধকলোে, জেশু ও অন্লোন্ গষিতরে নলোেীে িলোগ্ 
জনধ্লোেে কতে গেয়। এজট গেেজটে গপ্রলোজেে জেেৃেত্রিে সবতচতয় জবস্-
য়কে অজিব্জক্ত। এসব েীজেনীজে স্বলোমী-স্ত্রীে মতধ্ অসমেলো এবং 
িীবতনে সমস্ গষিতরে নলোেীে প্রকলোযি ববষম্তক সমে্ন কতে। ফলশ্রুজে-
গে, নলোেীে গেহ ও িীবন গেেজটে জবজিন্ন ধম্ীয় েীজেনীজে বিলোেলো          
জনয়জ্রিে। 

গলবলোনতনে আইনী ব্বথিলোয় জলঙ্গ-জিজতিক সজহংসেলোে জবরুতদ্ধ সুেষিলো 
নীজে অন্তিু্ক্ত হতয়তে, েতব ধলোেলোবলোজহকেলো ও প্রতয়লোগ-সলোম্েলোে মলোেলো-
ত্মক অিলোব েতয়তে, গযখলোতন সমলোধলোনগুতললো শুধু আতেজষিক েলোয়মুজক্তে 
সলোতে িজ়িে। অন্তেঙ্গ-সঙ্গী সংঘলোে হল গেেজটতে জলঙ্গ-জিজতিক সজহংস-
েলোে সব্লোজধক জবস্ৃে রূে। ২০১৪ সলোতল সজহংসেলো গেতক নলোেী ও েজে-
বলোতেে সেস্তেে েষিলো কেতে সুেষিলো-আইন গলবলোনতনে সংসতে গৃহীে 
হতলও, এই আইন বববলোজহক ধষ্েতক অেেলোধ জহতসতব স্বীকৃজে জেতে 
ব্ে্ হতয়জেল। 

২০১৭ সলোতল, গলবলোনতনে সংসে েনডজবজধে ৫২২ নং অনুতচ্ছেজট বলোজেল 
কতে, যলোে ফতল ধজষ্েলোে সলোতে জববলোহ বন্ধতন আবদ্ধ হতল ধষ্তকে 
জবরুতদ্ধ ধষ্তেে অজিতযলোগ বলোজেল বতল গে্ হতে েলোতক। ২০১৭ সলোতল, 
িনসমলোগম- ও কম্-থিতল গযৌন হয়েলোজন অেেলোধ জহতসতব গে্ কেলোে 
িন্ একজট আইন বেজে কেলো হতয়জেল। আি অবজধ, এজট একজট খস়িলো 
জহতসতবই েতয় গগতে।

বহু বেতেে েষিসমে্ন েলোকলো সত্বিও, এমন গকলোনও আইন গলবলোনতন 
গনই, যলো বলোল্জববলোহ জনজষদ্ধ কতে, গয ষিমেলো মূলে ধম্ীয় আেলোলতেে 
হলোতে ন্স্। এই সমস্লোজট েেেলোে্ীতেে গষিতরে আেও েীব্েে: চলমলোন 
সংকতটে প্রজেজরিয়লো জহতসতব জসজেয়লোে েেেলোে্ীতেে মতধ্ বলোল্জববলোতহে 
হলোে গবত়িই চতলতে, এবং জববলোতহ বলোধ্ হওয়লো গমতয়েলো গলবলোনতনে সে-
কলোতেে েষি গেতক আইনী সুেষিলো েলোয় নলো। এজট িরুেী অনুস্লোেক 
জহতসতব কলোি কতে গয, বিন্দ্ব-েললোয়নেেেলো নলোেী ও বলোজলকলোতেে িন্ 
সুেষিলো জনতয় আসতে েলোতে নলো। 

গলবলোনতনে বলোস্বেলো সলোমজগ্কিলোতব আেব অঞ্চতলে প্রজেফলন ঘটলোয়: 
গযখলোতন সলোম্ অি্তনে িন্ আেও অতনক কলোি কেলো প্রতয়লোিন। অঞ্চ-
লজটতক এই েজেবে্ন বেেলোজবিে কেতে প্রজেশ্রুজেবদ্ধ হতে হতব; ১৫৩ 
বেে অতেষিলো কেলো গকলোনও জবকল্প নয়।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
জলনলো আজবেলোতফহ<lina.abirafeh@lau.edu>
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

> এজেয়লোয় জলঙ্গজিজতিক রেম ও 
অসমেলো
জনতকলোললো েলোইেলোে, কুইন ম্লোজে ইউজনিলোজস্জট অব লনডন, ইউতক এবং আইএসএ-এে েলোজেরি্, সলোমলোজিক কল্লোে ও সলোমলোজিক নীজে 
(আেজস ১৯) গতবষেলো সংসতেে সেস্

একই আঞ্চল বলো “েজষিে-েজষিে” অঞ্চতলে মতধ্ অজিবলোস-
গনে আবলোসথিল জহতসতব এজেয়লো উতলেখতযলোগ্। আন্তি্লোজেক 
রেম সংথিলোে েে্ অনুযলোয়ী, ২০১৩ সলোতল অজিবলোসী রেজমক 
জেল আনুমলোজনক ১৫০.৩ জমজলয়ন, যলোে মতধ্ ৮৩.৭ 

জমজলয়ন জেল েুরুষ এবং ৬৬.৬ জমজলয়ন নলোেী। িলোজেসংতঘে জহসলোব 
অনুযলোয়ী, জবতবেে ৪৮.৮% নলোেী রেজমতকে ৪২.৭% হল এজেয়লোে 
অজিবলোসী। েুরুষ অজিবলোসীে সংখ্লো ও অনুেলোে বৃজদ্ধ অতনকটলোই এে 
কলোেে জহতসতব কলোি কতে, গযজট নলোেী অজিবলোসীে সংখ্লোতক েলোজ়িতয় 
গগতে।

১৯৯০ গেতক ২০০০ সলোতলে মতধ্ েীষ্ ১০জট জবিেলোজবে্ক কজেতডলোতেে 
মতধ্ মলোরে ৩জট জেল এজেয়লোতে, জকন্তু ২০১০ গেতক ২০১৭ সলোতলে মতধ্, 
এই সংখ্লো বৃজদ্ধ গেতয় ৬জটতে উন্নীে হতয়তে। উেসলোগেীয় অঞ্চতল অব-
জথিে গন্তব্ গেেগুতললো (িলোজেসংঘ বিলোেলো "েজচিম এজেয়লো" জহতসতব গরেজে-
বদ্ধ) এবং েজষিে ও েজষিে-েূব্ এজেয়লোয় অবজথিে উতস গেেসমূতহে 
কজেতডলোেগুতললো উেসলোগেীয় গেেগুতললোে অজেজেক্ত অনলোগজেক বলোজসদিলো-
গেে কলোেতে জবতেষিলোতব জবতেষলোজয়ে হতয় আসতে। কলোেলোে ও সংযুক্ত 
আেব আজমেলোতে গমলোট অনুেলোতেে মতধ্ সতব্লোচ্চ েেলোংে যেলোরিতম 
৯০% ও ৮০%  অজিবলোসী জবে্মলোন, যলো অতনক মহলোতেতেে গচতয়ও 
গবজে, গযমন আজরিকলো। এজেয়লোে অন্লোন্ গেে গযগুতললো অজিবলোসীতেে 
লষি্ জহতসতব কলোি কতে গসগুতললো অে্ননজেকিলোতব উন্নে, গযমন েূব্-
েজচিম এজেয়লোে গেে (জসঙ্গলোেুে, মলোলতয়জেয়লো) এবং েূব্-এজেয়লোে গেে 
(গকলোজেয়লো, েলোইওয়লোন, িলোেলোন)। জফজলেলোইন, ইতদিলোতনজেয়লো, রেীলঙ্লো, 
বলোংললোতেে ও জিতয়েনলোম হল অজিবলোসীতেে মূল উ্ৎস গেে।

৭০ এে েেক গেতক বৃহতিে ও জথিজেেীল িনসংখ্লো আতদিলোলতনে অজি-
জ্েলো অি্তনে েতে, এজেয়লোে অজিবলোসন ধেে এবং ববজেটি্গুতললো জবস্-
য়কেিলোতব েজডিে ও গতবষকতেে কলোতে রিমবধ্মলোন আগ্তহে জবষয় হতয় 
েলঁোজ়িতয়তে। এজেয়লোে আঞ্চজলক গেেলোন্ততেে একজট অজিনব ববজেটি্ হল 
এে প্রিলোবেলোলী জনয়লোমক কলোঠলোতমলো, গযজট কতঠলোেিলোতব অথিলোয়ী জনতয়লোগক-
ে্লোে অনুতমলোেন আকলোতে আতস, যলো অজিবলোসীতেে নবলোয়ন সলোতেতষি 
জবতেতে ২ গেতক ৪ বেে কলোি কেলোে সুতযলোগ কতে গেয়। গবজেেিলোগ 
স্বল্প েষি ও কম গবেতনে রেজমতকেলো েজেবলোতেে সমবিয় জবধলোন ও থিলোয়ী 
বসবলোতসে সুজবধলো জনতে েলোতে নলো। অথিলোয়ী রেজমক চুজক্ত সম্লোজেে হয় 
একক রেজমক বিলোেলো। েুরুষ অজিবলোসী সলোধলোেেে জনতয়লোগ কেলো হয় উৎেলো-
েনষিম খলোতে (গযমন- জনম্লোে) এবং নলোেী রেজমক প্রলোেজমকিলোতব গসবলো 
খলোতে- জবতেষ কতে গৃহরেজমক জহতসতব, যজেও জনম্লোে রেজমকসহ অন্লোন্ 
কলোতিও েলোতেে জনতয়লোজিে েলোকতে গেখলো যলোয়। 

এই অঞ্চতলে গৃহরেজমক ও গসবলো খলোে মূলে মজহললো অজিবলোসীতেে 
অধীতন। েজচিম এজেয়লোতে গলোহ্থি্ কলোি যেলো- মলোজল, গলো়িী চলোলক, জনেলো-

েতিলো কম্ী ও েলোঁধুজনও অন্তগ্ে,  এই গষিরেগুতললোতে েুরুষ অজিবলোসীতে-
েও গযলোগেলোতনে প্রবেেলো গেখলো যলোয়, গযমন- আেব অঞ্চতলে ১০% গলো-
হ্থি্ রেজমক হল েুরুষ। আন্তি্লোজেক রেম সংথিলো অনুযলোয়ী, কমেতষি ৫৩.৬ 
জমজলয়ন নলোেী ও েতনতেলোধ্্ বয়তসে েুরুষ েলোতেে প্রধলোন কলোি জহতসতব 
গৃহথিলোজলতে যুক্ত আতে। অন্লোন্ সূরে অনুযলোয়ী, এই েজেমলোে হল ১০০ 
জমজলয়ন। জেতল্পলোতিে গেেগুতললোতে গমলোট কম্সংথিলোতনে কমেতষি ২.৫% 
হল গলোহ্থি্ রেজমক এবং উন্নয়নেীল গেতে এই হলোে গমলোট কম্সংথিলোতনে 
৪% গেতক ১০%। নলোেীই মূলে গৃহথিলোলীে কম্ীতেে মতধ্ সংখ্লোগজেষ্ঠ 
(৮৩%), গযজট জববেব্লোেী গমলোট নলোেী কম্সংথিলোতনে ৭.৫%। গবজেেিলোগ 
নলোেী গৃহকম্ী অেয্লোপ্তিলোতব জনয়জ্রিে, এমনজক অজনেলোেেও এবং েলোেলো 
গবেনিুক্ত চলোকুেীে িন্ জনতিে েজেবলোেতক গেত়ি হলোিলোে হলোিলোে মলোইল 
েলোজ়ি িমলোয়। 

“গসবলো েৃঙ্ললো” ধলোেেলোজট ববজবেক অজিবলোসী গতবষেলো ও নীজেতে ব্লোে-
কিলোতব ব্বহৃে হতয় আসতে এবং ধলোেেলোজট এজেয়লোে গেেগুতললোতে 
অজিবলোসীে ধলোেেলোে সলোতেও িজ়িে। অজিবলোসী নলোেীেলো অজধক উন্নে 
গেতে গসবলো খলোতে রেজমক জহতসতব কলোি কতে, গযজট েলোতেে জনি গেতেে 
গসবলো খলোতে ঘলোটজে সৃজটি কতে। অজিবলোসী গলোহ্থি্ রেজমতকে আকলোতে 
ববজবেক গসবলো খলোতেে মূতল গসবলো েতে্ে আে্সলোমলোজিক প্রিলোব আতে, 
গযজট সমজটিক অে্নীজেে অগ্গজেে বলোইতেও বহুললোংতে উতেজষিে 
েতয়তে এবং েজেবলোেতক গেত়ি যলোওয়লোে ফতল, গয সলোমলোজিক ও মনস্লো-
জ্বিক প্রিলোব েত়ি,  গসজট নীজে জনধ্লোেকতেে কলোতে অসংজ্লোজয়ে েতয় 
গগতে। 

গবজেে িলোগ এেীয় রেজমক হল কম গবেতনে রেম অজিবলোসী এবং এজট 
উন্নয়ন এে মলোতি গয জবেক্ গসজট েুনেলোয় িলোজগতয় েুতলতে, এবং সলোম্প্র-
জেক বেেগুতললোতে অজিবলোসী উন্নয়তনে গবজেেিলোগ ইজেবলোচক েষিেলো 
অি্তনে বলো "মজস্তষ্ে সংবহন" অনুমলোতনে উেে জিজতি কতে হতয় েলোতক, 
যলো গেতক উৎস-গেেগুতললো উেকৃে হতে েলোতে। এজট অজধকলোংে গষিতরেই 
অথিলোয়ী রেম অজিবলোসী, জবতেষে অজিবলোসী মজহললোেলো, গয কলোিগুতললোতে 
জনযুক্ত েলোতক েলো অগ্লোহ্য কতে। েজষিে ও েজষিে-েূব্ এজেয়লো িুত়ি প্রচুে 
সংখ্ক “স্বল্প েষি” রেজমক অে্ন্ত বদ্ধ েজেজথিজেতে জবতেেী চলোকজেতে 
প্রতবে কতে। এজট প্রলোয়েই কলোফলোললো ব্বথিলোে একজট অংে জহতসতব স্বল্প-
গময়লোজে চুজক্তে অধীতন হতয় েলোতক- গযখলোতন জনতয়লোগকলোেী-কেৃ্ক জিসলো 
েৃষ্ঠতেলোষকেলোে েজেকল্পনলোজট ব্বহৃে হয় উেসলোগেীয় অঞ্চতল- অেবলো 
েলোললোল বলো এতিনটতেে মলোধ্তম হতয় েলোতক, যলো অজিবলোসন প্রজরিয়লোজটে 
উিয় প্রলোতন্ত হস্তষিে কতে। জবতলিষেমূলক গতবষেলো প্রমলোে কতেতে গয, 
গসবলোমূলক কলোতিে এই েে্সলোমগ্ী "মলোনব-সম্ে" এে গকলোনও অে্েূে্ 
জেতক েজেচলোলনলো কেতে েলোতে নলো এবং মিুজে ও িীবনযলোরেলোে মলোতন 
গকলোনও প্রিলোবও গফতল নলো। গপ্রেক গেতে এই েলোৎেয্েূে্ গসবলো খলোতেে 
ব্লোেক ঘলোটজে েতয়তে, গযখলোতন আে্সলোমলোজিক বলো উন্নয়নমূলক প্রিলোবস-
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

মূহ েয্লোপ্ত জবতবচনলো েলো়িলোই ব়ি েজেমলোে গেজমট্লোন্স প্রবলোতহে আেলোয় 
অজিবলোসী গৃহকম্ীতেে যলোরেলো উৎসলোতহে সলোতে গেখলো হতয়তে। প্রধলোন 
সেকলোেী জনবন্ধ ও নীজে কলোঠলোতমলো একমলোরে ববতেজেক অতে্ে জেতক মতনলো-
জনতবে কতে, যলো অজিবলোসীতেে অবেলোনতক সহলোয়ক কতে গেলোতল, জকন্তু 
েজেবলোতেে িন্ গেেলোন্ততেে গয সলোমলোজিক ব্য় েলো উতেষিলো কতে। 

এই উন্নয়তনে েৃটিলোন্তজট মজহললো অজিবলোসীতেে ব্জক্তগে অজিজ্েলো এবং 
অজিবলোসতনে সলোতে িজ়িে ব্য়তক উতেষিলো কতে, যলোে ফতল েলোতেে 
অজধকলোে, সুেষিলো ও অন্লোন্ আত্মজনষ্ঠলোে প্রজে মতনলোতযলোগ জেতে ব্ে্ হয়। 
সেকলোেী নীজে কলোঠলোতমলো অজিবলোসী জনয়্রিতে মূলে উজবিনি (অে্লোৎ ব্জক্তে 
প্রথিলোন ও প্রতবে এবং রেম বলোিলোে বলো চলোকজেতে েলোতেে প্রতবেলোজধকলোে) 
এবং জবতেেী কম্ীতেে কলোে গেতক অে্ননজেক সুজবধলো আহেে, আে 
অজিবলোসীতেে মলোনবলোজধকলোতেে িন্ গকবল গমৌজখক েজেতষবলো প্রেলোন 
কতে।

সংতষিতে, এজেয়লোে গেেগুতললো সলোধলোেেে সীমলোতন্তে নলোেীতেে রেম ও 
চললোতফেলোে সুজবধলোতে্ জলঙ্গ-সংতবেনেীল অজিবলোসন নীজেমলোললো বেজে 
কেলো গেতক জবেে েলোতক। আবলোে, জকেু গেে নলোেীে সুেষিলোে আ়িলোতল রেম 
অজিবলোসন জবষতয় আইনী জনতষধলোজ্লো আতেলোে কতে। গবজেে িলোগ 
আতয়লোিক গেেগুতললোে রেম আইন নলোেী অজিবলোসীতেে অজধকলোেতক দুব্-
লিলোতব সুেজষিে কতে, যলো জলঙ্গ, গরেজে, বয়স, িলোজে ও িলোেীয়েলোে উেে 

জিজতি কতে কলোঠলোতমলোগে কলোেে ও ববষতম্ে জবষয় হতয় েলঁো়িলোয়। এই 
কলোেেসমূহ েলোতেে সম্মুখ বলঁোধলোতক আেও িজটল কতে গেলোতল।

ফলশ্রুজেতে, মজহললো অজিবলোসী যলোেলো অে্নীজেে নলোেীবলোেী খলোতে গকন্দী-
িূে, গযখলোতন মিুজে সলোধলোেেে কম (গযমন গৃহথিলোজল কলোি বলো গেলোেলোক 
উৎেলোেন), অন্লোন্ খলোতে রেজমতকে মতেলো একই রেম অজধকলোে এবং 
সলোমলোজিক সুেষিলোয় প্রতবে কেতে েলোতে নলো। কলোঠলোতমলোগে ববষম্, উৎ্স 
গেেগুতললোে রেমবলোিলোতে জলঙ্গ ববষম্, এবং সীমলোবদ্ধ অজিবলোসন জনয়্রিে 
একীিূে কতে, যলোতে সলোধলোেে নলোেীে যলোরেলো কেলোে কম েে েলোতক এবং 
জনতয়লোগকলোেীতেে জেতক িুঁজকে সম্লোবনলো গবজে েলোতক (ব্জক্ত ও সংথিলোগুতললো 
গযখলোতন েলোেলো েলোতেে থিলোনলোন্তে প্রজরিয়লোজট সহি কেলোে িন্ অে্ প্রেলোন 
কতে)। রেজমক সংগঠতনে প্রজেজনজধবে েলো়িলোই, প্রলোয়েই অজনয়জ্রিে খলোতে 
কম েষি ও অথিলোয়ী কম্ী প্রকল্প বলো অননুতমলোজেে উেলোতয়ে মলোধ্তম 
েুরুতষেলো অজিবলোজসে হওয়লোে সম্লোবনলো গবজে েলোতক। অন্জেতক, উচ্চ-
স্তেে আে্-সলোমলোজিক জনেলোেতিলোহীনেলো, গিৌগজলক জবজচ্ছন্নেলো ও মজহললো 
অথিলোয়ী অজিবলোসী কম্ীতেে েলোিননজেক বঞ্চনলো এজেয়লোে জলঙ্গ ববষতম্ে 
গকন্দজবন্দুতে েতয়তে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
জনতকলোললো েলোইেলোে<n.piper@qmul.ac.uk>

"সেকলোেী নীজে কলোঠলোতমলো মলূে অজিবলোসন জনয়্রিে এবং জবতেেী কম্ীতেে কলোে গেতক অে্ননজেক  
সুজবধলোগুজল আহেতেে সলোতে সম্জক্ে, অজিবলোসীতেে মলোনবলোজধকলোতেে িন্ গকবল নলোম মলোরে েজেতষবলো 

প্রেলোন কতে।"



 ৩৫

জিজড িজল.৯ # ২ / আগ্ ২০১৯

জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

> IPSP: সলোমলোজিক
    অগ্সেেলো

গিফ হলোন্, হ্যলোতঙ্ন স্কুল অফ ইতকলোতনলোজমসি, জফনল্লোনড, ওতেব্ জববেজবে্লোলয়, সুইতডন, এবং হলোতডজস্্র্ জববেজবে্লোলয়, যুক্তেলোি্, 
এবং আই  এস এ  এে নলোেী, জলঙ্গ, এবং সমলোি জবষয়ক গতবষেলো কজমজটে সেস্।

সলোমলোজিক অগ্গজে সম্জক্ে আন্তি্লোজেক ে্লোতনলতক 
(আইজেএসজে, https://www.ipsp.org/) ২০১২ 
এবং ২০১৩  এে গগলো়িলোে জেতক একজট বৃহৎ স্বলোধীন গব-
সেকলোজে সলোমলোজিক জবজ্লোন েজেচলোলনলোকলোেী জহসলোতব 

ধলোেনলো কেলো হে, গযজট িলবলোয়ু েজেবে্ন সম্জক্ে আন্তঃসেকলোেী ে্লো-
গনলতক (আইজেজসজস) জকেু জেক গেতক সমলোন্তেলোল কতে। আে এই 
ধলোেনলোজট গম ২০১৩ সলোতল "জেংক গ্লোবলোল" নলোমক একজট সতম্মলতন 
আতললোচনলো কেলো হতয়জেল (https://penserglobal.hypotheses.
org/35), এবং েেবজে্তে ২০১৪ এে গ্ীতমে েজেচলোলনলো েষ্তেে প্রেম 
ববঠক এবং ববজ্লোজনক কলোউজন্সতলে েতেই আনুষ্ঠলোজনকিলোতব শুরু 
হতয়জেল।  অমে্্ গসন, গহলগলো নওটজন, েজব কলোনবুে, এবং এজলসলো 
গেতসে মে অতনক েীষ্থিলোনীয় সমলোি জবজ্লোনীতেে সহলোয়েলোয়, এই েুতেলো 
প্রজরিয়লোে প্রধলোন গনেৃবৃদিেলো জেল- মলোক্ লেেতব (জপ্রঙ্টন জববেজবে্লোলয়), 
এবং অজলজিতয়ে বওইন (RFIEA)। 

সলোমজগ্ক লষি্ হল: সলোমলোজিক অগ্গজেে মলোরেলোগুজলে ব্লোেক কিলোতেি 
বেজে কেলো; সলোমলোজিক জবজ্লোনতক প্রতবেলোজধকলোেতযলোগ্ এবং প্রলোসজঙ্গক 
কতে গেলোললোে মলোধ্তম হলোলনলোগলোে কেলো; সম্লোব্ িজবষ্যৎ সম্তক্ ধলোেেলো 

সহ গকবলমলোরে সেকলোেই নয়, বেং সলোমলোজিক অজিতনেলো এবং নলোগজেক-
গেে ললোলন কেলো; িনগতেে জবেক্তক প্রিলোজবে কেলো; এবং জববিলোনতেে 
মতধ্ সলোমলোজিক ন্লোয়জবচলোে এবং েীঘ্তময়লোেী প্রে্লোজেে জচন্তলোয় আগ্হ 
বৃজদ্ধ কেলো। 

এজপ্রল ২০১৫ গে প্রেম বৃহৎ েজেসতে হতে যলোওয়লো গলখক মহলোসিলোয় 
গযলোগেলোতনে িন্  আজম আমজ্রিে হই, গযজট ২০১৫ এে আগত্ হয়, 
গযখলোতন জবতবেে ২০০  গনেৃবেেলোনকলোেী সলোমলোি জবজ্লোনী গযলোগ গেয়লোে 
কেলো। আম্রিেজট জেল সজম্মজলে উে-গগলোষ্ঠী বলো অধ্লোয়গুজলে মতধ্ 
গযতকলোন একজটতে গযলোগেলোতনে িন্, যলোে জেতেলোনলোম জেল ‘প্লুেলোললোইজযং 
ফ্লোজমজল, গিনডলোে, এনড গসসিুয়লোজলজট’। গযমনজট ঘতটতে, আম্রিে এবং 
ইতিতনটে মতধ্ ‘‘প্লুেলোললোইজযং ফ্লোজমজল, গিনডলোে, এনড গসসিুয়লোজলজট’ 
এটলোতক েুন নলোমকেে কতে ‘প্লুেলোললোইতিেন অব ফ্লোজমজল’ জহসলোতব 
জলঙ্গতক "মূলধলোজেে" জহসলোতব  নলোমকেে কেলো  হতয়তে। এটলো বুিলোতচ্ছ এই 
উে-গগলোষ্ঠীে মতধ্ জকেু েুনজব্ন্স্ কেলো; অবতেতষ আজম "সলোমলোজিক 
অগ্সেেলোে একলোজধক জেক: এজগতয় যলোওয়লোে েে," নলোতম আমলোে গেনলো-
জল্তমট অধ্লোয়জট গেষ কতেজে, েলোেলোেলোজে গিনডলোতেে রিস-কলোজটং (খুব 

>>

জকেু জলঙ্গজিজতিক প্রজেজববি 

সলোমলোজিক অগ্গজে প্রজেতবেতনে আন্তি্লোজেক ে্লোতনতল 
প্রলোয় ৩০০ িন গতবষক। গরিজডট: গসলোজফ ওল্লোেস 
(২০১৫)।

www.ipsp.org
https://penserglobal.hypotheses.org/35
https://penserglobal.hypotheses.org/35
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জেগ্ই আেও েলোকতব) গ্রুে গঠতনে িন্ কলোি কেজে। িলোনুয়লোেী ২০১৭ 
এ জলসবতন জবিেীয় বৃহতিম সিলো অনুজষ্ঠে হতয়জেল।   

প্রকলোজেে আই জে এস জে বলোে্লোগুতললোে মতধ্, অবেলোন েলোখলোে মে গলখ-
কসহ ২৮২ এে অজধক গলখক েতয়তে। জবজিন্ন কজমজট এবং ববজ্লোজনক 
গবলোতড্ে সেস্তেে সলোতে, এজট গমলোট গবত়ি ৩৫০ এ উজন্নে হতয়তে। 
প্রলোেজমকিলোতব, এই গলখকতেে এক চেুে্লোংেই জেল েলো্রেজবজ্লোনী; সমলো-
িজবজ্লোনী এবং অে্নীজেজবে প্রজেজট জেল এক েঞ্চমলোংতেে মতধ্; বলোজক 
অংে জেল সমগ্ সলোমলোজিক জবজ্লোন গেতক, সলোতে জকেু মলোনজবক ব্লোকগ্লো-
উনড গেতকও জেল।সলোেলো জবতবেে  গুরুবেেূন্ সংখ্ক সংখ্লোলঘুতেে সলোতে 
গবজেেিলোগই জেল ইউতেলোে এবং উতিে আতমজেকলো গেতক; প্রলোয় ৬০ 
েেলোংে েুরুষ জহসলোতব জচজনিে জেল।   

প্রধলোন আইজেএস জে নীজেগুজলে মতধ্ অন্তিূ্ক্ত জেল- বটম-আে (বজধ্ে 
স্ে বলো প্রজরিয়লোজটে নীতচ বলো শুরু গেতক অগ্সে হওয়লো), জেয়লোে-গবিড 
কতলজিয়লোল (সহকম্ীতেে মলোতি েলোজয়বে িলোগ কতে গেয়লো) েদ্ধজেতে কলোি 
কেলো; সেকলোে এবং লজব্তেে গেতক েৃেক জস.৫০ অংেীেলোে েহজবল, 
জববেজবে্লোলয় এবং অন্লোন্ সংথিলোগুজলে অ-বলোধ্েলোমূলক সমে্ন এবং 
েহজবল; প্লুজেজডজসজপ্লনলোজে েদ্ধজেতক (এতকে অজধক জবষতয়ে েষিেলোতক 
একীিূে কতে জেষিলোমূলক জকেু সেবেলোহ কেলো) এবং গ্কতহলোর্লোেতেে 
মেলোমেতক উচ্চ ময্লোেলো গেওয়লো। গলখকতক নম্রেলো ও রেদ্ধলোে সলোতে মে-
জবতেলোধগুজল জনয়্রিে কেতে, সম্মজেে সলোতে জবিমে গ্হন এবং েষিেলোে 
সীমলোবদ্ধেলো স্বীকলোে কেতে উৎসলোজহে কেলো হতয়জেল। আইজেএসজে এে 
লষি্ জেল েে্সলোতেতষি জনতে্েক হওয়লো "যজে আেনলোে উতদেযি এজট হয় 
েতব সবতচতয় িলোল উেলোয় এজট" জচজনিে সলোমলোজিক অগ্গজেে মূল উেলো-
েলোনগুজল হল: সমলোন ময্লোেলো, গমৌজলক অজধকলোে, গেে্রি, আইতনে েলোসন, 
বহুবেবলোে, কল্লোে, স্বলোধীনেলো, জনেতেষিেলো, সংহজে, সম্মলোন এবং স্বীকৃজে, 
সলোংস্কৃজেক েে্, েজেতবেগে মূল্তবলোধ, জবেেে ন্লোয়জবচলোে, স্বচ্ছেলো, 
েলোজয়বে।

এই কলোতিে ফললোফল হতচ্ছ জেনজট ব়ি সমজটিে িজলউম, জেজেংজকং 
গসলোসলোইজট ফে ে্ টুতয়জনট ফলো্্ গসঞ্চুজেঃ জেতেলোট্ অফ ে্ ইনটলোেন্লোে-
নলোল ে্লোতনল অন গসলোেলোল প্রতগ্স,  সলোতে জেল একজট বহু-গলখক জবজেটি 
একক িজলউম, এ  ম্লোজনতফত্লো ফে গসলোেলোল প্রতগ্সঃ আইজডয়লোস ফে 
এ গবটলোে গসলোসলোইজট, সবগুতললো জেল ক্লোমজব্ি জববেজবে্লোলতয়ে গপ্রস 
গেতক প্রকলোজেে। আই  জে এস জে গলখতকেলো এমন অতনক গফলোেলোতম 
সজরিয় আতেন গযমনঃ জট২০ (জি ২০ এে আন্তি্লোজেক জেঙ্-ট্লোঙ্ গন-
টওয়লোক্ যলো ২০১৭ সলোতল িলোম্লোজনতে এবং ২০১৮সলোতল আতি্জনটনলোয় 
ববঠক কতেজেল), কতেলোেকেন, িলোন্লোল জবতেষ ইসু্ এবং একজট ডকু-
গমনট-জফল্ম। https://www.instagram.com/a_new_society/

এই জেনজট খতডিে জবস্ৃে অধ্লোয়গুজলতে আতললোচনলোে জবষয়বস্তুলো উেে 
একজট জবস্ে  ধলোেেলো েলোওয়লো যলোয়ঃ খডি ১. আে্-সলোমলোজিক রূেলোন্তে: 
সলোমলোজিক প্রবেেলো এবং নেুন গিৌগজলক অবথিলো; সলোমলোজিক অগ্গজে: 
একজট েজেজধ; অে্ননজেক ববষম্; অে্ননজেক প্রবৃজদ্ধ, মলোনব উন্নয়ন, 
কল্লোে; েহে; বলোিলোে, অে্, কতে্লোতেেন; কলোতিে িজবষ্যে; সলোমলোজিক 
ন্লোয়জবচলোে, মঙ্গল, অে্ননজেক সংথিলো; খডি ২. েলোিননজেক জনয়্রিে, প্রেলো-
সন ও সলোমলোজিক রূেলোন্তে: গেেত্রিে ববেেীে্ এবং আইতনে েলোসন; 
সজহংসেলো, যুদ্ধ, েলোজন্ত, সুেষিলো; আন্তি্লোজেক সংথিলো, সেকলোে েজেচলোলনলোে 
প্রযুজক্ত; েলোিধলোনী, রেম ও প্রকৃজে েজেচলোলনলো; জমজডয়লো এবং গযলোগলোতযলোগ; 
খডি 3. মলোন, আেে্, সংস্কৃজেতে রূেলোন্তে: সলোংস্কৃজেক েজেবে্ন; ধম্; 
েজেবলোতেে বহুবচন; জববে স্বলোথি্; জেষিলো; একীিূে হওয়লো; সলোমলোজিক অগ্-
গজেে একলোজধক জেকজনতে্েনলো; নীজে এবং প্রলোজেষ্ঠলোজনক েজেবে্নতে 
সলোমলোজিক জবজ্লোতনে অবেলোন। প্রজেজট জবষতয়ে িন্ বে্মলোন েজেজথিজে, 
ঐজেহলোজসক এবং সম্লোব্ প্রবেেলো, সলোমলোজিক ন্লোয়জবচলোে বিলোেলো অনুপ্রলো-
জেে েজেবে্তনে জেকজনতে্েনলো এবং এই িলোেীয় েজেবে্তনে িন্ 

চলোলক এবং বলোধলো েেীষিলো কেলো হয়। রিস কলোজটং জবষয়গুজল: জবজ্লোন, প্র-
যুজক্ত এবং উদ্ভলোবন; জববেলোয়ন; সলোমলোজিক আতদিলোলন; স্বলোথি্; এবং গযমন 
উতলেখ কেলো হতয়তে, জলঙ্গ। রিস-কলোজটং গিনডলোে জবষয়ক  েলজট অধ্লো-
গয়ে খসেলোয় মন্তব্ কতেতে, এবং একজট গচকজল্ বেজে কতেতে গযখলোতন 
গিনডলোে সতবিলোধন সম্জক্ে অধ্লোয় জনতয় গলখকতেে েেলোমে্ গনয়লো যলোয়, 
প্রতয়লোিনীয় েতয়নটগুজল গযলোগ কেলো হতয়তে গযমন:    

• জলঙ্গ সম্ক্, জলঙ্গ েজক্ত সম্ক্ এবং গিনডলোজেং প্রজরিয়লোগুজল, জলঙ্গ 
গকবলমলোরে জবতেষ্য, গিজেতয়বল বলো জনজে্টি জলঙ্গ জবিলোগ জহসলোতব নয়;
• গিনডলোে উন্নয়ন এবং স্ত্রী ও নলোেী ববজেতটিে অজধকলোেীতেে এবং েুরুষ 
ও েুরুষলোলী ববজেতটিে উিতয়ে  জবজিন্ন ধেতেে গিনডলোে েজক্ত। 
• গিনডলোেতক জবেেিলোতব ‘নলোেী ও েুরুষ’ এে ব্লোখ্লো গেয়লো, গযজট 
গিনডলোে ববজচরেতক কম গুরুবে জেতব, অন্লোন্ গিনডলোে এবং এল জি জব 
জট আই জকউ-এে অবথিলোনগুতললোতেও।  
• জলঙ্গ সম্ক্গুজল জবজিন্ন সমলোতিে মতধ্ জবজিন্নিলোতব সংগজঠে হয়, 
কলোেে গিনডলোে অনুেলোসন ব্বথিলোয় সলোধলোেেীকেে প্রজরিয়লো ত্রুজটযুক্ত হতে 
েলোতে; 
• জেশু, "গমতয়েলো" এবং "গেতলেলো" কম গুরুবে েলোতবনলো; 
• জলঙ্গ সমেলো এবং জলঙ্গ ন্লোয্েলোে মতধ্ েলোে্ক্ কেলোে মতধ্ যত্নেীল 
এবং সংগজেেীল হতে হতব।
• গিনডলোজেং  প্রজরিয়লোগুতললো এবং গিনডলোে অনুেলোসনগুতললো যলোে মতধ্ প্র-
জেজনজধবে কতে ‘জলঙ্গ- জনেতেষিেলো’ অেবলো ‘গিনডলোেহীন’ এললোকলোসমুহ 
উেলোহেে জহতসতব বললো যলোয়, আন্তি্লোজেক সম্ক্ অেবলো েজেবহন ব্বথিলো-
সমুহ। 
• গযৌন ববজেতটিে অজধকলোেী, সলোতে েলোকতব আেে্হীন গযৌন ববজেতটিে 
অজধকলোেী, গযজট জিন্ন আেতে্ে গকলোন জকেুতক েুনরুৎেলোেন কেতবনলো। 
• গযৌন ববজেতটিে অজধকলোেী এবং গিনডলোতেে িজবষ্যৎ উেলোহেে জহতসতব 
বললো যলোয়, নেুন নেুন প্রযুজক্তে প্রতয়লোগ। 
• জলঙ্গ েজেচয় গেতক ববজবেক সলোমলোজিক সম্তক্ে গষিতরে প্রজেজট স্েতক 
গেে কতে জনজম্ে গিনডলোে।   

সলোমজগ্কিলোতব, আইজেএসজে জেতেলোতট্ কলোঠলোতমলোগে সলোমলোজিক েজেবে্-
গনে সম্লোবনলো সম্তক্ অে্লোধুজনক জ্লোন সংগ্হ কেলোে এবং সলোমলোজিক 
প্রজেষ্ঠলোতনে উন্নজেে নীজে, সম্লোবনলো এবং েদ্ধজেে উেে জ্লোন সংতলিষ 
কেলোে গচটিলো কতেতে। একলোজধক সুেলোজেে বেেী কেলো হতয়তে, উেলোহেেস্ব-
রূে, একমলোরে গেনলোজল্তমট অধ্লোয় গেতক, গটকসই সলোমলোজিক অগ্গজেে 
প্রজেবন্ধকেলো কলোজটতয় ওঠলো; বলোিলোতেে জরিয়লোকললোতেে অ-েুঁজিবলোেী 
ধেতেে প্রসলোে এবং মলোনুতষে প্রতয়লোিন গমটলোতে েলো্রে বলো সম্প্রেলোতয়ে 
িূজমকলো; প্রলোেবন্ত সমবলোয় বলোিলোে খলোে জনম্লোে; েুঁজিবলোেী সংথিলোগুজলতক 
সমবলোয় ও রেজমক গ্হতেে গষিতরে রূেলোন্তে; বৃহতিে েুঁজিবলোেী কতে্লোতেে-
নতক গেে্রিীকেে; জনঃেে্ গমৌজলক আয়; সব্িনীন যত্ন েজেতষবলো; ষি-
মেলোবলোনতেে নলোমকেে এবং েজেবে্ন এবং সংথিলোগুজল এবং নীজেতে 
জবতেষলোজধকলোে প্রলোপ্ত; গ্লোবলোল সলোউে গেতক গেখলোে মলোধ্তম নীজে 
জবকলোতেে আন্ত: সলোংগঠজনক গিলোট গঠন; সমেলো এতিনডলোগুজল "জচনিহীন" 
এবং রেলোন্সন্লোেনলোল নীজে েলোে সীমলোনলোয় প্রসলোজেে কেলো; গেে্রিতক েলোে 
জনিস্ব রুে গেয়লো; এবং অংেগ্হেমূলক বলোতিজটং।  

 সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
গিফ হলোন্<hearn@hanken.fi>

https://www.instagram.com/a_new_society
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জলঙ্গ এবং সলোমলোজিক ববষম্ 

> েলোজেরি এবং অসমেলোঃ 
েজষিে আজরিকলো সমগ্ আজরিকলোে িন্ হুমজক
গিতেজম জসজকংস, গকপ্টলোউন জববেজবে্লোলয়, েজষিে আজরিকলো, আই এস এ এে েলোজেরি, সমলোিকল্লোে, এবং সলোমলোজিক নীজে জবষয়ক গতবষেলো 
কজমজটে সেস্ (আেজস ১৯)।, এবং সলোতবক আই এস এ এে েহে ও জবিলোগীয় উন্নয়ন কজমজটে িলোইস  গপ্রজসতডনট (আেজস ২১)।   

েজষিে আজরিকলোে েলোজেরি্ এবং 
ববষম্ খুব িলোলিলোতবই সবলোে 
মতনলোতযলোগ আকষ্ে কতেতে। েজষিে 
আজরিকলোে েেম েলোজেতরি্ে হলোে - 

আজে্ক আতয়ে মলোনকৃে ব্বথিলোগুজল ব্বহলোে 
কতে গেনলো কেলো হয় গেতেে মলোেলোজেেু জিজডজে 
অনুযলোয়ী েীঘ্কলোল ধতে একই েতয়তে এবং 
আললোেলোিলোতব গবজে েতয়তে। এজট অবযিই, 
কলোেে েজষিে আজরিকলোে আতয়ে বনটন অসম। 
। অজে আতয়ে েলোজেরি্ এবং ববষম্ মূলে 
েজষিে আজরিকলোে িলোজেগে জনষ্পজতি এবং ববষ-
গম্ে আতগ এবং বে্নবষতম্ে সলোতে জিজতি 
গত়িজেল। গেেলোজ্রিকিলোতব জনব্লোজচে সেকলো-
গেে ২৫ বেে েতে, আতয়ে েলোজেরি্ অনমনী-
য়িলোতব গবজে এবং অসমেলো গবত়িতে বতল 
ধলোেেলো কেলো হয়। এজট েজেষ্লোে নয় গয গেে্রি 
অগে্লো আয় েলোজেরি্ বলো ববষম্ হ্লোস কতে।   

সলোউে আজরিকলোে জথিজেেীল েলোজেরি এবং 
অসমেলো  

েলোজেরি্ ও ববষতম্ে জথিজেেীলেলো জবজিন্ন 

কলোেেতক প্রজেফজলে কতে। আমলোতেে ২০০৫ 
এে বই, িলোজে, বংে এবং েজষিে আজরিকলোে 
অসলোম্ (ইতয়ল ইউজনিলোজস্জট গপ্রস) -গে 
জনতকলোজল নলোতরেস এবং আজম যুজক্ত জেতয়জেললোম 
গয, ববষম্ বে্বলোে গেতক গবঁতচ আতে কলোেে 
এজট পেটি বে্গে ববষতম্ে বিলোেলো েজেচলোজলে 
হয়জন। বে্বলোেীে অধীতন, সলোেলো েজষিে আজরি-
কলোে গললোতকেলো গকবল সম্জতি এবং আজে্ক 
সম্েই নয় মলোনবিলোেীয় েুঁজি (িলোজেগেিলো-
গব ববষম্মূলক েলোবজলক জেষিলোে মলোধ্তম) 
এবং সলোমলোজিক মূলধনও গিলোগলোয়। (আমলোতে-
েও সলোংস্কৃজেক মূলধন গযলোগ কেলো উজচে জেল।) 
এে অে্ হ'ল গবজেেিলোগ সলোেলো েজষিে আজরি-
কলোনতেে সুতযলোগ-সুজবধলোতক ষিুন্ন নলো কতেই 
িলোজেগে ববষম্ বলোজেল কেলো গযে। ১৯৯৪ 
সলোতলে েতে গেেলোজ্রিকিলোতব জনব্লোজচে সেকলো-
েগুজল সুপেটি বে্গে ববষতম্ে গেষ স্ববে গিতঙ 
জেতয়জেল এবং কলোতললো েজষিে আজরিকলোনতেে 
েতষি যেলোযে েেতষিে গ্হে কতেজেল। েতব 
গবজেেিলোগ গবেে েজষিে আজরিকলোন েলোতেে গরে-
েীগে সুতযলোগ-সুজবধলো গিলোগ কতে চতলতে। জব-
েেীেিলোতব, জকেু কলোতললো েজষিে আজরিকলোন 

>>

েজষিে আজরিকলোতে  চলোকজেে সন্ধলোন কেতেন, গযখলোতন 
গে ২৫ বেতে গবকলোেতেে সংখ্লো জবিগুে হতয়তে।
েজব: গিতেজম জসজকংস।

িলোজেগে জবজধজনতষধ অেসলোেে (এবং 
েলোেেতে স্বীকৃজেমূলক েেতষিতে) গেতক 
উেকৃে হতয়জেল এবং উন্নজে ললোি কতেজেল, 
অতনক কলোতললো েজষিে আজরিকলোন গযতকলোন 
ধেতেে মূলধতনে অিলোতব িুগতে েলোতক। 
েষিেলো, সলোমলোজিক েলোিধলোনী বলো িজম ব্েীে 
েে িন প্রলোপ্তবয়স্ক েজষিে আজরিকলোে মতধ্ চলো-
েিনই গবকলোে জেল।   

আমলোতেে ২০১৫ এে বই, নীজে, েলোিনীজে 
এবং েজষিে আজরিকলোে েলোজেরি্ (েলোলগ্লোি ম্লো-
কজমললোন) -গে গনরেলোস এবং আজম গেেত্রিে 
উতিেতেে েতে, অজে েজেরিতেে েতষি নীজে-
মলোললোে িন্ গকলোন েজক্তেলোলী েলোিননজেক সম-
ে্ন গকন েলোজচ্ছল নলো গসজেতক মতনলোজনতবে 
কতেেললোম। আমেলো স্বীকলোে কতেজে গয জকেু 
সেকলোেী নীজে অজে েজেতরিে েতষি হতয়তে। 
েজষিে আজরিকলোে সলোমলোজিক সহলোয়েলো গপ্রলোগ্লোম-
গুজল ধনী কেেলোেলোতেে গেতক গবজেেিলোগ 
েজেরি েজেবলোেগুতললোতে জিজডজেে একজট অস্বলো-
িলোজবকিলোতব ব়ি অংে (৩ েেলোংে গেতক ৪ 
েেলোংে এে মতধ্) েুনেলোয় জবেেে কতে। এজট 
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েলোজেরি্ হ্লোস কতে, েতব ববষম্ নয়। েবুও, 
েলোজেতরি্ে েলোেলোেলোজে ববষম্ও বিলোয় েতয়তে। 
এজট মূলে উচ্চ গবকলোেতবেে হলোতেে কলোেতে। 
গেেলোজ্রিক সেকলোতেে ২৫ বেতেেও গবজে গব-
কলোেতবেে হলোে গকবল বৃজদ্ধই েলোয় জন, বেং 
গবকলোে মলোনুতষে সংখ্লো েুতেলোেুজে জবিগুে 
হতয়তে। েুনেলোয় জবেেে বলোতে কে-অে্লোজয়ে 
সলোমলোজিক সহলোয়েলোে মলোধ্তম অে্ননজেক প্রবৃ-
জদ্ধে জকেুটলো সুজবধলো খুব েজেতরিে কলোতে চতল 
গগতে। আমেলো যুজক্ত জেতয়জেললোম গয এজট আং-
জেকিলোতব রেম-জনজব়ি খলোেগুজলতে রেমবলোিলোে 
নীজেগুজলে থিজবে প্রিলোব প্রজেফজলে কতেতে।     

>আজরিকলো-ব্লোেী একজট উেীয়মলোন ঘটনলো
েজষিে আজরিকলোে ইজেহলোতস প্রলোয়েই এজটতক 
একজট ব্জেরিমী ঘটনলো বতল মতন কেলো হয়। 
েতব েজষিে আজরিকলোয় েলোজেতরিে জথিেেলো ও 
উেীয়মলোন ববষম্ রিমবধ্মলোন আজরিকলো-ব্লোেী 
ঘটনলোে েূব্লোিলোস। ১৯৯০ গেতক ২০১৫ 
সলোতলে মতধ্ আতয়ে জেক গেতক েীব্ েজেরি 
জববে িনসংখ্লোে অনুেলোে দুই-েৃেীয়লোংে হ্লোস 
গেতয়তে, যলো ৪৭ েেলোংে গেতক ১৪ েেলোংতে 
েলঁোজ়িতয়তে। চূ়িলোন্ত আতয়ে েলোজেতরি্ে মতধ্ 
বসবলোসেে মলোনুতষে আনুমলোজনক গমলোট সংখ্লো 
১৯৯০ সলোতল মলোরে ২ জবজলয়ন গললোতকে গচতয় 
কজমতয় ২০১৫ সলোতল  ৮৮৬ জমজলয়তন 
গনতমতে।     

আজরিকলোতে অবযি সলোমজগ্ক েলোজেতরি্ে হলোে 
৫৭ েেলোংে গেতক কজমতয় ৪০েেলোংতে গনতম 
গগতে, যজেও আজরিকলোে েীব্ েলোজেতরি্ে মতধ্ 
েূে্ সংখ্ক মলোনুষ বলোস্তব গবত়িতে। েজষিে 
আজরিকলোে মতেলো, অে্ননজেক প্রবৃজদ্ধ সত্বিও 
েলোজেরি্ বিলোয়  েতয়তে। প্রবৃজদ্ধে সুজবধলোগুজল 
খুব কমই গজেবতেে কলোতে যলোয়। ১৯৯০ গেতক 
২০১৫ সলোতলে মতধ্ আজরিকলোয় েলোজেতরি্ে 
বৃজদ্ধে জথিজেথিলোেকেলো মলোরে -০.৭ জেল, অন্লোন্ 
অঞ্চতলে -২ এে েুলনলোয়, যলোে অে্ আজরিকলোে 
প্রজে ১ েেলোংে অে্ননজেক বৃজদ্ধ েলোজেরি্তক 
মলোরে ০.৭ েেলোংে হ্লোস কতেতে, অন্জেতক 
একই প্রবৃজদ্ধ অন্জেতক েলোজেরি্ হ্লোস কতেতে 
২  েেলোংে। আজরিকলোে অে্ননজেক প্রবৃজদ্ধ েলো-
জেরি্ হ্লোতসে গচতয় ববষম্তক আেও বলোজ়িতয় 
েুতলতে।    

েজষিে আজরিকলোে জবেেীতে, আজরিকলোতে, 
গ্লোমীে অঞ্চতল প্রলোজন্তক কৃষকেলোএখন েয্ন্ত গব-
জেেিলোগ েজেরি  েতয়তেন। অতনকগুজল (েতব 
সমস্ নয়) অঞ্চতলে প্রলোজন্তক কৃষকতেে কম 
উতেলোেনেীলেলো েতয়তে এবং সম্ে-ধ্ংস-
কলোেী খেলোে  িুঁজকে মতধ্ েতয়তে। সেকলোে 
প্রলোয়েই গ্লোমীে িনতগলোষ্ঠীতক অবতহললো কতে। 
প্রলোজন্তক কৃষকতেে উেে চলোেলোতনলো "উন্নয়ন" খুব 
কমই ব়ি সুজবধলো জনতয় এতসতে। একসময় 
আজরিকলোে গবজেেিলোগ অংে প্রচুে িজম এবং 
রেতমে অিলোব জবজেটি জেল। এখন এখলোতন উবিৃতি 
রেজমতকে েুলনলোয়   িজমে সংখ্লো অতনক কম। 

িলোেীয় খলোে্ সুেষিলো এবং গ্লোমীে েলোজেরি্ হ্লোস 
কেলোে িন্ প্রলোজন্তক কৃষকতেে উতেলোেনেীল-
েলো বলো়িলোন সুপেটিিলোতব প্রতয়লোিনীয়। েতব বধ্-
মলোন রেমেজক্ত গ্হন কেলো খুব সম্ব নয়।  
ফললোফল ইজেমতধ্ সুপেটি: েরুেতেে মতধ্ 
বধ্মলোন গবকলোেতবেে হলোে, যলোতেে মতধ্ 
অতনতকই েহে অঞ্চতল চতল যলোয় এবং 
এতেেতক েলোিননজেক অজিিলোেেলো েলোিনন-
জেক হুমজক জহসলোতব গেতখন।    

>রেম-জনজব়ি উৎেলোেতনে প্রতয়লোিনীয়েলো

েজষিে আজরিকলোয় এবং েুতেলো আজরিকলো িুত়ি 
রিমবধ্মলোন েলোজেরি্ হ্লোতসে িন্ রেম-জনজব়ি 
অকৃজষ খলোেগুজলে প্রসলোে প্রতয়লোিন। প্রলোয় 
প্রজেজট ঐজেহলোজসক গষিতরেই গটকসই অে্নন-
জেক প্রবৃজদ্ধ এবং েলোজেরি হ্লোতসে গষিতরে রেম-
জনজব়ি উতেলোেতনে একজট েব্ িজ়িে েতয়তে। 
আমলোতেে নেুন বই ইন্ুজসি ডুয়লোজলিম: 
গলবলোে-ইনতটনজসি গডতিললোেতমনট, জডতসনট 
ওয়লোক্,এনড সলোেপ্ললোস গলবলোে ইন সলোউেলোন্ 
আজরিকলো  (অসিতফলোড্ জববেজবে্লোলয় 
গপ্রস,২০১৯), গে জনতকলোজল নলোতরেস এবং আজম 
ডব্ু আে্লোে লুইতসে ্লোজসক েচনলোজট ব্বহলোে 
কজে - আজরিকলোন বংতেলোদ্ভূে একমলোরে অে্নী-
জেজবে অে্নীজেতে গনলোতবল েুেস্কলোে অি্ন 
কতেতেন উতদেযি জেল কম্সংথিলোন এবং েলোজে-
রি্ হ্লোস জবস্লোতে গেলোেলোক উতেলোেন িূজমকলোে 
েেীষিলো কেলো। গেলোেলোক জেল্প েলোে জনিস্ব স্ব-
কীয়েলোয় গুরুবেেূে্, কলোেন এজট েজেরিতেে 
িন্ একজট কলোয্কেীিলোতব প্রধলোন কম্সংথিলোন 
জহসলোতব জবতবজচে। বলোংললোতেতেে ৪০ জমজলয়ন 
গেলোেলোতকে চলোকজে স্বল্প মিুজেে হতে েলোতে, 
েতব গ্লোমীে মজহললোেলো উচ্চ উৎেলোেনেীলেলো 
এবং উচ্চ আতয়ে কম্সংথিলোতন চতল যলোওয়লোয় 
েলোজেরি্ হ্লোতস েলোেলো ব়ি িূজমকলো েলোলন কতেতে। 
গেলোেলোক জেল্পজট কয়ললো খজনতে ক্লোনলোজে 
জহসলোতব কলোি কতে, যলো েজেতবতেে স্বলোতথি্ে 
জেতক ইজঙ্গে গেয়। একজট কয়ললো খজনতে, রুদ্ধ 
ক্লোনলোজেজটে স্বলোথি্ খজন রেজমকতেে কলোতে গ্লোস 
বিলোেলো সৃটি জবেতেে একজট সূচক জেল। একই-
িলোতব যজে গেলোেলোক জেতল্পে বেতল গেতে  রেম 
উবিৃতি েলোতক , েলোহতল এতে েজেতবে জবষয়ক 
নীজেমলোললোে সলোতে জকেু িুল েলোকতে েলোতে। 
 
ইন্ুজসি ডুয়লোজলিম েজষিে আজরিকলো গেতক 
প্রলোপ্ত েলোতঠে জবস্লোজেে আতললোচনলো অন্তিু্ক্ত 
কতে, গযখলোতন গবকলোেবে বলো়িলোে সলোতে সলোতে 
গেলোেলোক উতেলোেতন কম্সংথিলোন ধ্ংসপ্রলোপ্ত 
হতয়তে। সবতচতয় উতবিগিনকিলোতব, েজষিে 
আজরিকলোে উতেলোেন বৃজদ্ধতে কম্সংথিলোন জথিজে-
থিলোেকেলো সম্বে গনজেবলোচক জেল, যলোে অে্ 
হ'ল উতেলোেন বৃজদ্ধে ফতল খলোেজটতে হ্লোসপ্রলোপ্ত 
কম্সংথিলোন জমজলে হতয়তে। রেজমকেলো আেও 
মূলধন এবং েষিেলো-জনজব়ি প্রযুজক্ততে 
জবজনতয়লোগ কতেতে বতল রেতমে উতেলোেনেীল-
েলো গবত়িতে, জকন্তু কম্সংথিলোন হ্লোস গেতয়তে। 

এজট অবযিই রিমবধ্মলোন ববষম্ এবং েলোজে-
গরি্ে িন্ একজট প্রনলোলী। আমেলো এজটতক 
যলোতক "জডতসনট ওয়লোক্ ফলোনডলোতমনটলোজলিম” 
বজল েলোে সলোতে যুক্ত কজে, অে্লোৎ (গবকলোে)
কম্সংথিলোতনে েজেেজে জবতবচনলো নলো কতেই 
"উেযুক্ত কলোি" অনুসেে কেলো। েজষিে 
আজরিকলো এবং অন্লোন্ আজরিকলোন গেেগুজল 
এমন ধেতেে েজেতবে সেবেলোহ নলো কতে 
গযখলোতন গেলোেলোক উতেলোেন বলো়িতে েলোতে, 
েলোহতল েলোজেরি্ এবং ববষম্ গেতকই যলোতব। 
   
আজরিকলোে েলোজেরি্ সম্জক্ে েে্ হল িলোজে-
সংতঘে সহস্লোদে উন্নয়ন লষি্ প্রজেতবেন (জনউ 
ইয়ক্: িলোজেসংঘ, ২০১৫), ক্লোেজলন জবগল 
এট অতলে  েিলোজট্ ইন এ েলোইজিং আজরিকলো 
(ওয়লোজেংটন জডজস: ওয়লোর্্ ব্লোংক, ২০১৬), 
এবং িলোতেলোতবল জবকলোবলো এট আল এে "এজল-
গমতনজটং েিলোজট্ ইন আজরিকলোঃ গরেনডস, 
েজলজসস এনড গেলোলস  অব ইনটলোেন্লোেনলোল 
অগ্লোনলোইতিেন” ওয়লোজক্ং গেেলোে ২২৩ 
(আজবেিলোন: আজরিকলোন উন্নয়ন ব্লোংক, 
২০১৫)।

 সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
গিতেজম জসজকংস<jeremy.seekings@uct.ac.za>
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আজরিকলোে (েজষিে) সমলোিজবজ্লোন

> সলোউে আজরিকলোে আকষ্নীয় জরিটিলোনবলোে 
এবং গেতনটতকলোটিলোজলিম 

১৯৯৪ সলোতল  েজষিে আজরিকলোে গে-
েলোজ্রিক জনব্লোচনগুজলতক জচজনিে 
কেলো হতয়জেল েজেবে্তনে একজট 
সজন্ধষিে জহতসতব, গযজট  প্রজেজনজধবে 

কতে ঔেজনতবজেক বে্বলোে সংরিলোন্ত আতেতেে 
মূতললোৎেলোটন এবং এজটে বেতল গেেলোজ্রিক 
কলোতললো সংখ্লোগজেতষ্ঠে েলোসন প্রজেষ্ঠলোে বিলোেলো।  
এইসকল েজেবে্তনে সলোতে আেও গবেজকেু 
জবষয় যুক্ত জেল, এবং জবতেষ েজেবে্নগুতললো 
হতয়জেল েুেলোেন প্রজেষ্ঠলোনগুতললো, কলোঠলোতমলোগু-
গললোতে, এবং েলোতেে উেজথিজে অনুেীলতনে 
মলোধ্তম। েলোতেে মতধ্ জরি্ীয় ধম্ীয় আতদিলো-
লতনে উত্লোন জেল যলো গেজনটতকলো্লোল বলো ক্লো-
জেেম্লোজটক জরি্লোন গীি্লোে মলোধ্তম প্রকলোজেে 
হতয়জেল। যজেও এই গীি্লোগুজল েজষিে আজরি-
কলোে েতষি নেুন নয়, জবংে েেলোদেীে শুরুতে 
পেটিেই প্রেম আজবিূ্ে হতয়জেল, ১৯৯৪ 
সলোতলে েেবে্ী সমতয় েলোেলো েহে গকন্দ এবং 
প্রে্ন্ত গ্লোমলোঞ্চতল উিয়ই েলোৎ্ষিজেকিলোতব 
বৃজদ্ধ গেতয়জেল।  

এই চলোচ্গুতললোে দ্রুে বৃজদ্ধ আে যলোই গহলোক 
সমস্লো এবং জবেতক্ে বলোইতে জেলনলো। গেষ 
অবজধ, আমেলো গেতখজে এবং অজবজচ্ছন্ন জবেক্-
গুজলে প্রজেতবেনগুজল েত়িজে, যলোে মতধ্ এই 
গীি্লোগুজল সে্ জরি্লোন জববেলোতসে জবেেীে 
জহসলোতব অনুধলোবন কেলো অনুেীলনগুজলতে 

>>

জনযুক্ত েতয়তে বতল িলোনলো যলোয়। এই অি্লোস-
গুজলে মতধ্ েতয়তে সলোে, ঘলোস, গেতরেলোল এবং 
কীটনলোেক সহ মলোনুষতক আধ্লোজত্মক জনেলোম-
গয়ে অংে জহসলোতব এবং দুটি আত্মলোে সলোতে 
ল়িলোই কেলো (১ এবং ২ নলোবিলোে েজবতে গেখুন)। 

এজট গলখলোে সময়, নলোইতিজেয়লোে বংতেলোদ্ভূে 
যলোিক, জযশু ডজমজনয়ন ইনটলোেন্লোেনলোল 
(গিজডআই) জগি্লোে েীমজেয় ওতমলোতটলোতসে 
জবরুতদ্ধ গযৌন জনেী়িন, মলোনব েলোচলোে এবং 
েদ্মতবেী এবং মলোললোউইয়লোন-বংতেলোদ্ভূে বহু 
জমজলয়তনয়লোে অজিতযলোতগে জবরুতদ্ধ আেলোলতে 
মলোমললো চলজেল। ে্ এনললোইতটনড কৃজচিয়লোন 
গগেলোজেং (ইজসজি) জগি্লোে যলোিক গেফলোড্ 
বুজেজে এবং েলোঁে স্ত্রীতক অজিযুক্ত ও অে্ 
েলোচলোতেে অজিতযলোগ আনলো হতয়জেল। কতঙ্গলোতল 
িন্গ্হেকলোেী যলোিক আল্ফ লুকুওে িলোইেলোল 
হওয়লো জিজডও জ্েজটও সলোম্প্রজেক জেল, 
গসখলোতন জেজন েলোজব কতেন, জেজন যখন প্রলোে্নলো 
কতেজেতলন এবং  েখন কজফতন েত়ি েলোকলো 
একিন মৃে ব্জক্ততক েুনরুজত্ে কেতে 
সষিম হতয়জেতলন। 

এই চলোচ্গুজল সম্তক্  ব্লোেক জবেক্ েতয়তে 
গযমন অজিতযলোগ েতয়তে গয েলোেলো গবসেকলোেী 
ব্বসলোতয়ে মতেলো েজেচলোজলে হয় এবং জনয়্রিক 
কলোঠলোতমলোে অিলোতব কে নলো গেওয়লো গেতক 

মকং এস মলোেলোজেতমং, জহউম্লোন সলোইন্স জেসলোচ্ কলোউজন্সল, সলোউে আজরিকলো, আই এস এ জেসলোচ্ কজমজট অন গসলোেলজি অফ আট্স (আেজস 
৩৭) এবং গলবলোে মুিতমতনটে (আেজস ৪৪) একিন সেস্। 

গেজনটতকলো্লোল জগি্লোে যলোিক একিন ধম্সিলোে 
সেতস্ে মতুখ ডমু,কীটনলোেক গস্প্র কেতেন।

উেকৃে হয়, েজষিে আজরিকলোে সেকলোে এই 
জবেক্গুজল এবং  অজিতযলোতগ েেতন্তে িন্ 
েেন্ত কজমেন জনতয়লোগ কেতে আগ্হী হয়। 
এই কলোিজট সংস্কৃজে, ধম্ীয় এবং িলোষলোগে 
সম্প্রেলোতয়ে অজধকলোেগুজলে (জসআেএল 
েলোইটস কজমেন) প্রচলোে ও সংেষিতেে িন্ 
কজমেনতক অে্ে কেলো হতয়জেল।  এই েে-
গন্তে উতদেযি জেল িলোজলয়লোজে কেলো গীি্লোগু-
গললোে সমস্লোতক উেলজধি কেলো গযগুতললো 
মলোনুতষে আতবগ এবং প্রফুলেেলোতক ষিজেগ্স্ 
কেতে। েৃজটিিজঙ্গজট হল গয এে মতধ্ কতয়কজট 
জগি্লো েলোতেে সেস্তেে েলোজেতরি্ বলোস কেলো 
সত্বিও জগি্লোে গনেলোতেে বিলোেলো বলোজেজি্ক 
ললোতিে িন্ প্রজেজষ্ঠে হতয়জেল। 

গেজনটতকলো্লোল বলো ক্লোজেেম্লোজটক গীি্লোে রি-
মবধ্মলোন িনজপ্রয়েলো এবং জবেক্গুজলে মতধ্ 
যলো আকষ্েীয় েলো হ'ল সমলোিজবজ্লোতনে জববে-
েগুজলে অিলোব। এজট মূলে এই কলোেতেই 
েলোয়ী গয েজষিে আজরিকলোতে ধতম্ে সমলোিজব-
জ্লোন এখনও  অনুন্নে। ফতল, এজট এই গীি্লো 
সম্জক্ে সমলোিেলোজ্বিক প্রশ্নগুজলে েুতেলো েজে-
সীমলোজটতে উতিেহীন এবং অনলোজবষ্ৃে অবথিলোয় 
গেত়ি গেয় জনন্জলজখে প্রশ্নগুতললোে  সলোতেঃ 
একিন জকিলোতব  এই গীি্লোগুতললোে দ্রুে এবং 
েলোৎ্েয্েূে্ বৃজদ্ধ এবং েজষিে আজরিকলোয় 
এতেে িনজপ্রয়েলো জকিলোতব ব্লোখ্লো কেতব? 



 ৪০
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আজরিকলোে (েজষিে) সমলোিজবজ্লোন

েজষিে আজরিকলোে সমলোতিে গকলোন অংেজট এই 
গীি্লোে একিন সেস্ হওয়লোে সলোতে সজরি-
য়িলোতব িজ়িে? এই গীি্লোে গনেলোেলো কলোেলো 
এবং জক েলোতেেতক এে ক্লোজেেম্লোজটক কতে 
গেলোতল? একিন জকিলোতব ব্লোখ্লো কেতব 
জগি্লোে সেস্তেে প্রজেজনজধ জহতসতব গকলোন 
ব্লোেলোেগুতললো েৃযিমলোন হয় গযমন জনজ্রিয়েলো,  
এই গীি্লোে মতধ্ জবষলোক্ত এবং জবেজ্জনক 
অি্লোস জহসলোতব জবতবজচে হয় গকলোন ব্লোেলোেগু-
গললো? েজষিে আজরিকলোে ধম্ীয় সংথিলোগুজলে 
িন্ জনয়্রিেমূলক কলোঠলোতমলোগুজল সম্তক্ কী 
বললো যলোয় এবং েলোতেে কী জনজদিে কেলো হতচ্ছ? 
 
একজট প্রলোেজমক সমলোিজবজ্লোতনে  জববেে 
গেয়লোে  েজেজমে গচটিলো জহতসতব, আজম সমলোতি 
ধতম্ে িূজমকলোে উেে  একজট েলোজ্বিক েৃজটিিজঙ্গ 
েলোজলকলোিুক্ত কতেজে। এই েৃজটিতকলোেজট েেীষিলো 
কতে গেখলোয় গয ধম্তক কীিলোতব গবলোিলো যলোয় 
অে্লোৎ এজট কী এবং এজটে িূজমকলো এবং 
প্রিলোব সমলোতি কী। সংজ্লোমূলক স্তে জকেু 
মেজবতেলোধ েতয়তে, যলো গিমস এ গবকতফলোড্ 
এই কলোেেজটতক েলোয়ী কতেতেন, গয ধম্ একজট 
সলোমলোজিক গঠন যলো জনজে্টি সলোমলোজিক-েলোিনন-
জেক ও ঐজেহলোজসক গপ্রষিলোেট বিলোেলো প্রজেজষ্ঠে 
এবং অবজহে কতেতে যলো এজটতক ববজচরে্ময় 
এবং গজেময়, অজনধ্লোজেে অে্ গেয়। এই 
মেলোমেজট ১৯৯৪-েেবে্ী েজষিে আজরিকলোে 
গেজনটতকলো্লোল এবং ক্লোজেেম্লোজটক গীি্লোে 
েলোতেয্েূে্ বৃজদ্ধ বুিতে সহলোয়েলো কতে। এজট 
একজট েলোিননজেক মুহূে্ জেল যলো "সকতলে 
িন্ উন্নে িীবন" এে একজট প্রজেশ্রুজে 
জেতয়জেল, এবং এজট এমন একজট আেে্ যলো 
কখনই েুতেলোেুজে উেলজধি হয় জন। 

েজেরিতেে গমৌজলক েজেতষবলোগুতললো সেবেলো-
গহে মলোধ্তম বৃহতিে েয্লোতয় জকেু উন্নজে কেলো 
সত্বিও, এজট এমন হতয়তে। েজষিে আজরিকলোে 
অজবেলোম কমতে েলোকলো বলোজষ্ক অে্ননজেক প্র-

বৃজদ্ধ, বে্মলোতন গকবল মলোরে ২.২% গেকড্ 
কেলো হতয়তে, উতলেখতযলোগ্ মলোরেলোয় কম্সংথিলোন 
বেজে কেতে ব্ে্ হতয়তে (সেকলোেী গবকলোেবে 
২৭ েেলোংতেে গবজে)। েলোজেরি্ এবং ববষম্ 
রিমে খলোেলোে হতচ্ছ, গেতেে জগজন সহগুে 
০.৬৩ গযজট জবতবে অন্েম। এগুতললো আেও 
গবেী েীব্  বনজেক অবষিয় এবং ব্লোেক দু-
জন্জেে মলোধ্তম  জচনজহে হতয় গযখলোতন েলোি-
বনজেকিলোতব সংযুক্ত অজিিলোেেলো জনতিতেে 
সমৃজদ্ধে িন্ সেকলোেী েহজবল লুট কতে। 
বনজেক অবষিয় এবং বিলোেলো েীব্ হয়। এই জন-
বন্ধজট গলখলোে সময়, দুজট েেন্ত  কজমেন 
চলজেল, দুন্ীজেে কতে্লোতেট স্বলোে্, দুন্ীজে 
এবং িলোজলয়লোজেে মলোধ্তম েলো্রেীয় ক্লোেচলোতেে 
েেন্ত কতেজেল।      

এই গলখলোজটতে েজষিে আজরিকলোনতেে মতধ্ 
ক্লোজেেম্লোজটক গীি্লোে েীব্ বৃজদ্ধ এবং িন-
জপ্রয়েলোে ব্লোখ্লো গেওয়লো হতয়তে। এই গীি্লোগু-
গললো অতলৌজকক েজেেজেে আকলোতে েলোতেে 
অনুসলোেীতেে েলোজেরি্, অসুথিেলো এবং গবকলোে-
গবেে েলোেলোেলোজে ববষজয়ক সম্তেে আকলোতে 
েলোতেে  আেীব্লোেেুটি কেলোে প্রজেশ্রুজে গেয়।   
এই লতষি্, েলোেলো গীি্লোে সেস্তেে আজে্ক 
অনুেলোতনে িন্ উৎসলোজহে কতে যলো গেষ েয্-
ন্ত যলোিকতেেতক অজে ধনী কতে গেলোতল। গব-
কতফলোড্ এই েয্তবষিতে পেটি জেতলন গয, ধম্ 
একজট অ-সমিলোেীয়, িজটল এবং জবজিন্ন 
ধেতেে সলোমলোজিক অবকলোঠলোতমলো যলো অি্তনে 
িন্ প্রতযলোি্ গসই প্রলোতন্তে উেে জনি্ে কেতে 
হয়। অতলৌজকক জনেলোময় সহ গেজনটতকলো্লোজল-
িতমে অনন্ ক্লোজেেম্লোজটক উেলোেলোনগুজল 
যলোিকেলো স্ব-সমৃজদ্ধে িন্ ব্বহলোে কতেতেন 
জনতিতেে নবী জহসলোতব িলোজহে কেলোে মলোধ্তম 
যলোেলো জবজিন্ন অতলৌজকক কলোি সম্লোেন কতে 
েলোতকন। যখন জ্ি ব্রুতসে িন্, ধতম্ে 
প্রিলোব বৃজদ্ধ েলোয় এমন জববেলোস বিলোেলো গয, 
েৃজেবীতে সৃজটিকে্লোে ইচ্ছলো েলোলন কেলোে েুে-

ষ্লোে েতেে িীবতন জচেকলোলীন সুতখে মধ্ 
জেতয় চলতব এবং জববেিুত়ি গয েজেমলোে 
েলোজে্ব সম্ে উেথিলোজেে হতে েলোতে, গেতনট-
ক্লোজলিম এবং ক্লোজেেম্লোজটক গীি্লোে বে্-
মলোন ধলোেলোে মলোধ্তম েজষিে আজরিকলো বে্মলোন 
জববেতক বস্তুগে েুেষ্লোেগুতললোে  ব্লোেলোতে 
গিলোে গেয়।   

খৃ্লোন জমেনলোজে এবং েজচিমলো জেষিলো ব্বথিলোে 
মলোধ্তম অজি্ে  উেজনতবজেকেলোে ঐজেহলো-
জসক প্রিলোবতক আমতল নলো জনতয় এটলো যুক্ত কেলো 
সহি নয়। জবতেষ কতে, খৃ্লোন   গীি্লোে 
জমেনলোজে অবেলোন জেল আজরিকলোনতেে েজেব-
জে্ে কেলো েলোতেে েূতব্ে উেজনতবজেক জচন্তলো-
ধলোেলো গেতক গযটলো গকন্দীিূে জেল বলোজেতমলো 
অেবলো আমলোেজলওজযে  উেে  ঐবেজেক মলোধ্-
মগুতললোে মে মজেতমলো বলো উনকুলুনকুলুে (স্টিলো) 
সলোজন্নধ্ েলোওয়লোে িন্।  

এে ফতল েজেবজে্ে আজরিকলোনেলো বলোজেতমলো বলো 
আমলোেজলওজসয়লোস দুটি মননতক অেসলোজেে 
কতেতে এবং উেজনতবজেক েলোজ্বিক ধলোেেলোগুজল 
এবং জবিলোগগুজলে উেে জনি্েেীল একজট 
জেষিলোব্বথিলোে মলোধ্তম উেজনতবতেে একজট 
সফল প্রকল্পতক গবলোিলোয়। ব্রুতসে এই েৃজটিি-
জঙ্গে সে্েলো প্রমলোে কতে গয ধম্জট হয় সৃজটিক-
ে্লোে নলোতম বলো একজট সলোধলোেে জববেিগতেে 
নলোতম মলোনুষতক একতরে আবদ্ধ কতে বলো েূব্-
জবে্মলোন রিমতক েজেবে্ন ও ব্লোহে কতে 
সংহজে প্রচলোে কেতে েলোতে। 

 সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
গমলোকং এস ম্লোেলোজেতমং<mmapadimeng@gmail.
com>

গেজনটতকলো্লোল জগি্লোে যলোিক একিন ধম্সিলোে 
সেস্তক িীজবে সলোে খলোওয়লোতচ্ছন।
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> মহলোকলোে আরিমেকলোেী:
আসলোদিলো বন্লো, েজষিে আজরিকলোে গকেটলোউন জববেজবে্লোলয়

মজহললোেলো েজষিে আজরিকলোে খজনতে 
িূগি্থি কম্ী বলোজহনীতে গযলোগেলো-
গনে েতনে বেে গেজেতয় গগতে।  
খজনে গষিতরে বে্মলোতন প্রলোয় 

৫০,০০০ মজহললো েতয়তেন,যলো  থিলোয়ী খজনে 
কম্ীতেে প্রলোয় ১০.৯%। জেল্পজট জনতিতক 
েুরুষলোজল জহসলোতব েজেেূে্রূতে কল্পনলো এবং 
উেথিলোেন কতে এবং এই জচরে েুতল ধতে গয  
িূগি্থি খজন কলোতিে িন্ উেযুক্ত গকবল 
েুরুষ বলো েুরুষতেহ,যজেও খজনে কম্ীতেে 
প্রলোয় ১১% মজহললো, এবং েলোতেে অন্তিু্জক্তে 
সহি কেলো এবং বেেলোজবিে কেলোে িন্ আইন 
গৃহীে হতয়তে । খজনে গেেলোগে সংস্কৃজেতে ও 
প্রজরিয়লোয় , িূগি্থি খজন কলোতিে িন্ েুরুষ-
গেতহে এই উেযুক্তেলো প্রলোয় প্রলোকৃজেক এবং 
জচেথিলোয়ী হতয় গগতে।অেীে ব্জেরিমগুজল 
সমলোধলোতনে প্রতচটিলোয় আইন প্রেীে হওয়লো 
সত্বিও খজনে কলোতি েুরুষ গেতহে প্রলোকৃজেকক-
েে, অজবজচ্ছন্নিলোতব মজহললোতেে বি্নতক সহ-
িেে কতেতে।

গযমনটলো আজম অন্রেও বতল েলোজক, েজষিে 

আজরিকলোে খজনতে মজহললোেলো  "বজহিু্ক্ত  অবথিলো-
য় গেতকই অন্তিু্ক্ত'' ।  প্রকৃেেতষি,  জনম্ল 
েূওয়লোতেে কেলো অনুসলোতে েলোতেেতক 'গপেস 
অনুপ্রতবেকলোেী' জহতসতব গেখলো হয় এবং এজট 
এক প্রকলোে  মতেলো "জবেৃঙ্ললো এবং অজস্বেগে 
উতবিতগে অবথিলো" বেজে কেতে।  েলোতেে 
জবরুতদ্ধ গকবল উতেলোেনেীলেলো এবং সুেষিলো-
গকই গনজেবলোচকিলোতব প্রিলোজবে কেলোে 
অজিতযলোগ গেলোললো হয়জন বেং খজনে অি্ন্ততে 
এবং বলোইতেে উিয় গষিতরেই সলোমলোজিক 
েীজেনীজে গমতন নলোেীসুলি আেতে্ে অনুবে্ী  
নলো হওয়লোে িন্  কলজঙ্ে কেলো হতয়তে এবং 
েলোতেে বনজেকেলো জনতয় প্রশ্ন গেলোললো হতয়তে।

যজেও ে্বি অনুসলোতে মজহললোেলো গয গকলোনও িূগ-
ি্থি কলোি কেতে েলোতে, বলোস্তব েলোতেে জনজে্টি 
জকেু কলোি গনওয়লো গেতক জবেে েলোখলো হয়।  
গযখলোতন আজম আমলোে গতবষেলো চলোজলতয়জে 
গসখলোতন  সমস্ কম্ থিতল  গকলোেলোও মজহললোেলো 
েক জরিল অেলোতেটে হতে েলোেে নলো এবং খুব 
কম গললোকই জেল ল্লোেলোে বলো উইঞ্চ রিলোইিলোে 
জেল।  আজম গয কতয়ক উইঞ্চ চলোলতকে সলোতে 

>>

খজনতে কলোি কেতেন।
েজব: আসদি বন্লো।

আনডলোেগ্লোউনড উইতমন মলোইনলোস্

কলোি কতেজে খুব কমই কখতনলো  আনডলোেগ্লোউ-
গনড উইঞ্চ চলোজলতয়জে।  সুেষিলোবলোেী বক্তৃেলো 
ব্বহলোে কতে, খজনগুজল গকৌেলগেিলোতব িূগ-
ি্থি জকেু গেেলোয়  মজহললোতেে জনতয়লোগ, প্রজেষিে 
এবং  বেলোদে কেতে অস্বীকলোে কতে। এজট 
যজেও  "কতঠলোে িূগি্থি কলোি" গেতক েলোতেে 
েষিলো কতে,এে সলোতে  েলোতেে আজে্কিলোতব সু-
জবধলোবজঞ্চে কতে গেলোতল গযতহেু েলোেলো জকেু 
গষিতরে েুরুষতেে মতেলো একই উৎেলোেন 
গবলোনলোস েলোজব কেতে েলোতে নলো।

নীতচে আতললোচনলোতে  আজম িূগি্থি এমন 
অতনক ঘটনলোে একজট উতলেখ কজে যলো জচজরেে 
কতে গয কীিলোতব সলোংস্কৃজেক ও সুেষিলোবলোেী 
বক্তৃেলোে গমলো়িতক অতনক কম্ীে মতধ্ সহলোয়ক 
হওয়লো, ধলোেনলো বদ্ধমূল কেলোে মলোধ্তম, েলোতেে 
অন্তিু্জক্তে কেলো প্রচলোতেে সময়, েলোতেে বজি্ে  
হওয়লো গক প্রলজবিে ও সুেজষিে কেলো হতচ্ছ।

আমলোে গতবষেলোে প্রলোেজমক েয্লোতয়, উইঞ্চ 
চলোলক হওয়লোে প্রজেষিে গনওয়লোে সময়, 
আমলোতক বললো হতয়জেল গয নলোেীতেে জরিজলং 



 ৪২

জিজড িজল.৯ # ২ / আগ্ ২০১৯

আজরিকলোে (েজষিে) সমলোিজবজ্লোন

্লোতস অনুমজে গেওয়লো হয়জন। েলোতেে বি্তনে 
কলোেেগুজল েলোতেে গেতহে উেে জিজতি কতে 
জেল, গযগুতললো গক প্রজেষিকেলো   খজনজট জরিজলং 
গমজেতনে অেলোতেেতনে িন্ অনুেযুক্ত এবং 
"খুব িঙ্গুে" বতল মতন কতেজেতলন।  প্রজেষিক-
েলো যুজক্ত জেতয়জেতলন গয জরিজলং গমজেনগুজল 
মজহললোতেে গতি্ গনজেবলোচক প্রিলোব গফলতব। 
আমলোে গষিতরে, চলোজলতয় যলোওয়লোে এবং অবতেতষ 
জরিজলং ্লোতস গযলোগেলোতনে অনুমজে েলোওয়লোে 
েতেও আমলোতক  গকবলমলোরে শুধু েয্তবষিে 
কেলো এবং জকেু  পেে্ নলো কেলোে িন্ কতঠলোে-
িলোতব জনতে্ে গেওয়লো হতয়জেল কলোেে "হট 
গ্লোেস এবং জরিজলং" েুরুষতেে িন্ জেল 
এবং মজহললোতেে েেীেবৃজতিে সলোতে গবমলোনলোন 
জেল।  গমজেনগুজলে নকেলো এবং গ্লোতেে বলো-
য়ুচললোচলতক কলোেে জহসলোতব উদ্ধৃে কেলো হয়জন।

প্রজেষিে গকতন্দ কতয়কজট অজধতবেন এবং 
কতয়ক জেন েয্তবষিে কেলোে েতে, সমস্ নেুন 
জনতয়লোগকলোেীতেে গমজেনগুজল গচটিলো কেলোে 
সুতযলোগ গেওয়লো হতয়জেল এবং প্রজেষিক এবং 
অজিজ্ কম্ীতেে যেটলো সম্ব ঘজনষ্ঠিলোতব অনু-
কেে কেতে উতসলোজহে কেলো হতয়জেল। েলোেলো 
কীিলোতব েলোতয় েলোতয় বতসন গসখলোন গেতক শুরু 
কতে  উরুগুজল েক্তিলোতব গমজেতন েলোতখন ও  
েলোতেে বেলোস এবং েলোেীজেক েদিগুজল েয্ন্ত।  
যখন আমলোে েলোললো এতসজেল, েতব েলোঠজট 
অন্েকম জেল, প্রজেষিক প্রলোেজমকিলোতব 
আমলোতক এই বতল গমজেনজট চলোজলে কেতে 
অস্বীকলোে কলতলও েতে আমলোতক চলোললোতনলোে 
সুতযলোগ জেতয় জেতলন,  আমলোতক বতলজেতলন  
গয মজহললোেলো েলোতয়য় মলোতি েলোখতে েলোেতবনলো    
গমজেনগুজল। েবুও, গমজেনজট  চলোলু কেতে  
এবং জথিজেেীল হওয়লোে িন্ একিনতক 
গমজেনতক টলোনতে হতব। েতব আমলোে প্রজেষিক 
আমলোতক বতলজেতলন আমলোে েলো দুতটলো এক 
সলোতে আনতে হতব, জেজন বতলজেতলন আমলোে 
“েলো দু'গটলোই এক েলোতে েলোখতে হতব একিন  
িরি মজহললোে মতেলো।” এজট  বলোে বলোে েলোতক 
গেতখ গমজেন-গেতলতেে নীতচ নলোজমতয় জেতয়, 
েলোতেে েলো দু'টলোয় খুলতে, গমজেনজট টলোনটলোন 
কতে এবং েলোতেে উরুে মলোতি অনুিব কেতে 
এবং "এজট েক্ত কতে  ধতে েলোখ।" জেজন 

আমলোতক আমলোে েলো একসলোতে আনতে এবং 
েলোতেে সজেতয় জনতে বতলজেতলন  একিতনে 
প্রজে  েলোে "অন্েলোয় আেজন বলোচ্চলো েলোখতে 
সষিম হতবন নলো ... আেজন জনতিে জডম গমতে 
গফলতেন।" রেজমকেলো আেও মন্তব্ কতেজেতলন 
গয গমজেতন ্রি্লোড কেলো গকলোনও মজহললোতক 
"অলিীল" গেখলোতচ্ছ।

গযমনজট প্রে্লোেলো কেলো হতয়জেল, আজম যখন 
েলোতেে জনতে্েলোবলী অনুসেে কতেজেললোম এবং 
উিয় েলো জেতয় একেলোতে গেতখ "িরিমজহললোে 
মতেলো" জরিল কেজেললোম, েখন গমজেনজট 
আমলোতক গটতন জনতয় যলোয়।  আজম যখন এজট 
বন্ধ কতেজেললোম এবং েলোতেে  বতলজেললোম  গয 
এই অবথিলোতন জরিল কেলো অসম্ব, েখন আজম 
েলোতেে জেক গেতক আমলোে  মুখ গফেলোতনলোে 
আতগই , প্রজেষিক বতলজেতলন, " গেখতল গেলো, 
আজম গেলোমলোতক  বতলজেললোম গয মজহললোেলো জরিল 
কেতে েলোতে নলো, এজট অসম্ব ... এই গমজেনজট 
অতনক িলোেী " (আজম গয সমস্ রেজমতকে জেতক 
গচলোখ গেতখজেললোম েলোেলোও েলোে সমে্তন মলোেলো 
নলো়িলোজচ্ছল।) (জফর্ গনলোটস, েলোত্নবলোগ্, 
এজপ্রল ২০১২)।  এই েুরুষতেে িন্, গমজে-
নজটে আমলোতক গটতন জনতয় যলোওয়লো গয  জরিজলং-
গয়ে িন্ মজহললোতেে গেহগুজলে "অনুেযুক্ত-
েলো"  এে একজট জনজচিেকেে জেল, গমজেনজটতক 
টলোজনতয় গেওয়লোে জবরুতদ্ধ েলোতেে "জবতেষ" 
জনতে্েনলো নয়।

মজহললোতেে গেহ সম্তক্ এই প্রলোক্জল্পে জ্লোন-
গি্  ধলোেেলো গকবল প্রজেষিে গকতন্দই নয় েতব 
প্রজেজেতনে  িূগি্থি৷ কলোতিও  েজ়িতয় যলোয়।  
গযমনজট আজম অন্ িলোয়গলোতে জলজখ, অতনক 
গষিতরেই গেখলো যলোয় গযখলোতন মজহললোেলো িূগি্থি  
খজনতে েলোতেে কলোি কেলোে সময় গেতক বলোধলো 
গেতয়তে, বলো সলোহলোয্কলোেীতে রূেলোন্তজেে  হতচ্ছ, 
যলোেলো েতলে িন্ িল  আনতে এবং েজেষ্লোে 
কেতে , বলো েলোতেে কম্থিল গেতক সজেতয় 
গফললো হতয়তে এবং েলোতেে েল গেতক েৃেক 
কেলো  হতয়তে জবতেষে যখন  েল গেম গ্লোতে 
কলোি কতে।  আজম এটলোতক অনলোনুষ্ঠলোজনক 
চলোকজেে েুনঃথিলোেন বলজে এবং এজট মজহললো-
গেে েল গেতক জবজচ্ছন্নেলো এবং েলোতেে কলোি 

গেতক জবজচ্ছন্নেলোে জেতক েজেচলোজলে কতেতে 
এবং স্বল্প গময়লোেী (উতেলোেন গবলোনলোতসে িন্ 
গযলোগ্ নয়) এবং েতেলোন্নজেে গষিতরে েীঘ্তময়লো-
েী  উিয় গষিতরেই মলোেলোত্মক প্রিলোব গফলতে।

এগুজল গকলোন  জবজচ্ছন্ন ঘটনলো নয়, বেং এজট জস-
গ্জমক এবং িূগি্থি কলোতিে গষিতরে েলোতেে 
আইনী অন্তিু্জক্ত সত্বিও খজনে গষিতরে নলোেীে 
গেজেতফজেয়লোল ্্লোটলোসতক েজক্তেলোলী কতে।  
আজম উেতেলোক্ত উেলোহেেগুজল ব্বহলোে কতেজে 
েলোৎেয্েূে্,  অে্ন্ত বলোস্ব, অেচ  অেৃযি গসই  
েলোে্ক্গুজল জকিলোতব কলোতিে গষিতরে েুরুষ 
এবং মজহললোতেে   প্রজেজষিে ও জক আচেে 
েলোতেে সলোতে কেলো হয় এবং কীিলোতব নলোেীতেে 
গেহতক িঙ্গুে ও দুব্ল জহসলোতব  েূব্ ধলোেেলো 
জকিলোতব েলোতেে েলো বজি্ে  কেলোে গেেতন 
কলোি কতে এবং গযিলোতব েলোতেে  আনডলোেগ্লোউ-
নড এে ' জবিেীয় গরেজেে রেজমকেলো' জহতসতব  
জচজনিে  কেলো হয় েলো বে্নলো কেলোে িন্ ।এজট 
পেটি গয শুধুমলোরে আইন অেয্লোপ্ত। এ ধলোেনলোজট 
েুরুষলোজল গেেলোগে সংস্কৃজেতে  গিীেিলোতব 
গপ্রলোজেে  এই  নীজেগুজল  চ্লোতলঞ্জ এবং েজে-
বে্ন কেলো  প্রতয়লোিন।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ
আসলোদিলো বন্লো<asanda.benya@uct.ac.za>
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আজরিকলোে (েজষিে) সমলোিজবজ্লোন

>>

> কম্হীনেলোে অে্নীজে
েলোবলোং গসফলোললোফলোললো, উইটওয়লোটলোেসল্লোনড জববেজবে্লোলয়, েজষিে আজরিকলো

জচ
ন্তলোজবে, জবতলিষক, নীজেজনধ্লোেক 
এবং সলোধলোেে মলোনুতষে মতধ্ 
আতললোচনলো েতয়তে গবকলোেবে জবষতয়। 
এই আতললোচনলোগুতললোতে প্রলোয়ই 

গুরুবে গেওয়লো হয় কম্হীনেলোে অে্ননজেক প্র-
িলোবতক এবং একই সমতয় এখলোতন অে্নীজেে 
আওেলোে বলোইতেে গয ফ্লোটিেগুতললো েতয়তে, 
গসগুতললোতক অবতহললো কেলো হয়। প্রলোয়ই গেখলোতনলো 
হয়, কম্হীনেলো জকিলোতব প্রলোেজমকিলোতব বস্তুগে 
সংকট ও েলোজেরি্ জবষয়ক একজট সমস্লো। 
েুরুষ যজে েলোে েজেবলোতেে বস্তুগে প্রতয়লোিন 
গমটলোতে ব্ে্ হয়, েতব গসজট েলোে িন্ লজ্জলো, 
অেমলোন ও েুরুষতবেে হুমজকে উৎস জহতসতব 
গেখলো হয়।

গবকলোেবে জবষয়ক জবেক্ শুধু নীজে-জনধ্লোেক 
দুজনয়লোয়ই গেখলো যলোয় েলো নয়। বেং এে 
বলোইতেও এে উেজথিজে আমেলো গেখতে েলোই। 
এই জবেক্গুতললো প্রলোয়ই গবকলোেতবেে অে্নন-
জেক প্রিলোতবে ওেে গবে ব়ি ধেতনে গুরুবে 
আতেলোে কতে। ফতল গবকলোেবে জবষতয় একজট 
সুজবধলোিনক ধলোেেলো ও গবলোিলোে়িলো বেজে হতয় 
যলোয়। েলো হতললো একজট িীজবকলো জনব্লোহ সংরিলোন্ত 
সমস্লো।

২০১৩ ও ২০১৪ সতনে মতধ্ আজম একজট 
এেতনলোগ্লোজফক ্লোজড কজে। আজম গতবষেলোজট 
চলোললোই কৃষ্লোঙ্গ গবকলোে প্রলোক্তন খজন কজম্তেে 
ওেে। এই কম্ীতেে েলোঁটলোই কেলো হতয়জেল 
েজষিে আজরিকলোে জরি গ্ট প্রজিতনতন্সে স্বতে্ে 
খজন গেতক। গতবষেলোজটে ফললোফল গবে জকেু 
গুরুবেেূে্ ব্লোেলোে েুতল আতন যলো একই সতঙ্গ 
গবকলোেবে সংরিলোন্ত এই িনজপ্রয় েৃজটিিজঙ্গতক 
সমে্ন ও চ্লোতলঞ্জ কতে। অে্লোৎ গতবষেলোে 
ফললোফল গবকলোেতবেে অে্ননজেক প্রিলোবতক 
উজ়িতয় নলো জেতলও আমলোতেে িলোনলোয় গয কম্-
হীনতেে এই গিলোগলোজন্ত গনহলোেই অে্ননজেক 
নয়।

উনজবংে ও জবংে েেতকে ধনে্রি খুব েজক্ত-
েলোলীিলোতবই ববেজনক কম্তক েজেেে কতে 
ব্জক্তবে ও েুরুষতবেে প্রেীতক। আজরিকলোন েু-
রুষতেে একটলো ব়ি অংেতক গ্লোম গেতক এতন 
রেজমক জহতসতব জনতয়লোগ গেওয়লো হয়। সব্হলোেলো-
কেে প্রজরিয়লো গযৌে সজম্মজলে সব্হলোেলো েজেচয় 
বেজেতক আ়িলোল কতে; গযখলোতন মিুতেে 
কলোিতক েুরুষ কম্ীে গেলোিন িীবতনে প্রেীক 

জহতসতব গেখলো হয়। জবতেষে, গসই সব েুরুষ 
কম্ীে কেলো বললো হতয়তে এখলোতন যলোতেে 
িীজবকলোয় েলোতেে েজেবলোে চতল।

মিুে-রেম একজট গেলোিন ও ময্লোেলোেূে্ 
িীবনতক প্রকলোে কতে মতন কেলো হে এবং গস 
কলোেতে মিুে রেতমে একজট েজষিে আজরিকলোন 
ও ববজবেক সংকট বেজে হয়। যখন চলোকুজে প্র-
ে্লোেীতেে সংখ্লো গবত়ি যলোয় জকন্তু েলোেলো েয্লোপ্ত 
চলোকুজে েলোয় নলো, েখন গবকলোেতবেে উত্লোন 
ঘতটতে বতল মতন কেলো। েলোে উেে নব্উেলোে-
েলোবলোেী ধনেলোজ্রিক যুতগ কলোতিে গয ধেন 
গেখতে েলোই আমেলো েলো অতনক সময়ই প্রেলো-
গে চলোকুজেে মতেলো নয়। এসব কলোতি প্রলোয় 
সময়ই কম্ীে বক্তব্ েলোখলোে িলোয়গলো েলোতক নলো। 
জনেলোেতিলো ও সুতযলোগ-সুজবধলোে অিলোব গেখলো 
যলোয়। মিুজে-কতম্ে একজট গিীে সংকট 
গেখতে েলোওয়লো যলোয়। গেখলো যলোয় গয এই 
মিুজে-কম্তক গয প্রেলোগে েলোজয়বে বটিন কেলো 
হতয়তে েলো েলোলতনও এজট সফল নয়। েলো 
সত্বিও মিুজে-কম্ আধুজনক েৃজেবীে ময্লোেলোেূ-
ে্ মলোনুতষে ধলোেেলোে গকতন্দ েতয়তে।

ফতল একটলো ব়ি িনতগলোষ্ঠীে বেনজদিন িীবন 
েজেেে হয় এক গিীে, েীঘ্লোজয়ে অে্ননজেক 
অজথিেেলো ও জনেলোেতিলোহীনেলোয়। অতনতকে 
কলোতে েজষিে আজরিকলোে সলোমলোজিক জনেলোেতিলো 
ব্বথিলো েুতেলো আজরিকলোে মতধ্ সবচলোইতে জবস্ৃে 
বতল প্রেংজসে। জকন্তু এই সলোমলোজিক জনেলোেতিলো 
ব্বথিলোও কম্হীনতেে প্রতয়লোিন গমটলোতে 
েলোেতে নলো। উেলোহেে জহতসতব বললো যলোয়, েরুে 
ও অন্লোন্ গরেেীে কম্হীন রেমেজক্ত েলোতেে 
গমৌজলক চলোজহেলো গমটলোতনলোে িন্ জথিজেেীল 
এবং প্রে্লোজেে আতয়ে গয অে্েূে্ সম্লোবনলো 
েলো গেখতে েলোতচ্ছ নলো েুতেলোেুজে।

আমলোে গতবষেলো অনুসলোতে, গেঁতট গফললো প্রলোক্তন 
খজন রেজমকতেে মতধ্ প্রলোয়ই িীজবকলো-জনব্লোহক 
জহতসতব খজনে কলোতি িজ়িে হওয়লো সম্জক্ে 
েুরুষলোলী আত্মতবলোধ গেখলো যলোয়। এই েুরুষলোলী 
আত্মতবলোধ প্রলোয়ই েলোতেে অে্ননজেক জনেলোে-
তিলোহীনেলোে গয অজিজ্েলো েলোতক গ়িন জেতে 
িূজমকলো েলোতখ। গযমন, আজম যলোতেে সলোষিলোৎ-
কলোে জনই েলোতেে একিতনে নলোম েলোতসতবলোতকলো। 
গস একিন প্রলোক্তন খজন রেজমক। েলোতসতবলোতকলো 
িলোনলোয়, কম্হীনেলো েুরুষ জহতসতব েলোে ময্লোেলো-
গক হ্লোস কতেতে, গকননলো গস এখন আে েলোে 

>>

বজহিূ্ে প্রিলোব

েজেবলোেতক গযলোগলোন জেতে েলোেতে নলো। েলোে 
িলোষলোয়, ‘গবকলোেবে আমলোে েুরুষ জহতসতব গয 
ময্লোেলো েলোতক জনতয় জনতয়তে। েজেবলোতেে প্র-
গয়লোিন গমটলোতনলোে মলোধ্তমই একিন েুরুষ 
ময্লোেলো অি্ন কতে। আজম যজে আমলোে েজেবলো-
গেে প্রতয়লোিনই গমটলোতে নলো েলোজে েলোহতল আে 
আমলোে জকতসে ময্লোেলো?’

কম্হীন েুরুষ হলোেলোয় েলোে আত্মজববেলোস। 
অনুিব কতে মূল্হীন। হয়তেলো আকজস্ক 
বেল আে সমবিয়হীনেলোে সতঙ্গ মলোজনতয় জনতে 
নলো গেতে আত্মহে্লোে কেলোও গিতব বতস, ‘েুজম 
েুরুষ জহতসতব গেলোমলোে েজেবলোতেে গযলোগলোন 
জেতে েলোেে নলো। আমলোে েজেবলোতেে চলোে খুব 
গবজে। এমনজক আজম আত্মহে্লোে কেলোও 
গিতবজে। আজম অনুিব কতেজে গয আজম 
আমলোে জনতিে েজেবলোতেে কলোতে গুরুবেেূে্ 
গকউ নই, অেেলোে্। আজম িলোজন নলো আজম গকন 
এখনও গবঁতচ আজে।’ েলোেলো যখন গেতখ অন্ 
েুরুষেলো েলোতেে েজেবলোতে গযলোগলোন জেতচ্ছ আে 
অন্জেতক েলোেলো জনতিেলো কজমউজনজটে জবজিন্ন 
গেষকৃে্ অনুষ্ঠলোন বলো গসজিং ্লোতব অংে জনতে 
আে েলোেতে নলো, েখন েলোেলো ওইসব েুরুষতেে 
ঈষ্লো গচলোতখ গেখতে শুরু কতে।

এই েটিূজমতে গডটলো আমলোতেে গয আইজডয়লো-
গক সমে্ন গেয় েলো হতললো, কম্হীনেলোে ষিজে-
কে প্রিলোব মূলে অে্ননজেক সংকট ও েলোজে-
গরিে সতঙ্গ িজ়িে। এখনও অে্ননজেক সংকট 
এবং েলোজেরি শুধু কম্হীনতেেই স্বে্রি্ ববজেটি্ 
নয়। এগুতললো ‘েজেরি কম্ী’গেে মতধ্ও গেখলো 
যলোয় যলোেলো চলোকুজেপ্রলোপ্ত জকন্তু বস্তুগেিলোতব বজঞ্চে 
িনতগলোষ্ঠী।

প্রলোক্তন খজন রেজমকতেেতক কৃষ্ আহে েেীতেে 
উততিিক জচতরেে মলোধ্তম েুতল ধেলো হয়। েতব 
েলোতেে কলোতে কম্হীনেলো কী এই জবষয়টলো 
গসখলোতন আে বে্নলো কেলো হয় নলো। এটলো একটলো 
জনজে্টি ধেতনে অতরেেীিুক্তকেেতক বলো জড্লো-
জসজফতকেনতক গবলোিলোয়। এজট একজট প্রজরিয়লো 
গযখলোতন কলোউতক েূব্ অতেষিলো একজট জিন্ন 
অেবলো জন্স্তেে অবথিলোয় েয্বজসে কেলো হয়। 
অসুথি-ষিেময় কৃষ্ গেতহে েজব সলোমঞ্জস্জব-
হীন এবং িনি সলোমলোজিক ও বনজেক েৃঙ্ললো 
গবলোিলোতে গমটলোতফলোে জহতসতব ব্বহলোে কেলো 
হয়। এটলো গসই ধলোেেলোতক বহন কতে গয, এই 
খজন রেজমকতেে িন্ এমন অজস্বে হতললো 
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েৃজেবীতে েলোকলোে একজট আেজবক অবথিলোে 
মতেলো।

মিুজে কম্ এখন আে একজট বলোজহ্যক জরিয়লো 
জহতসতব গেখলো যলোয় নলো গযখলোতন েলোেলো জনেক 
গটকসই িীজবকলো বেজে কেতে বলো গত়ি েুলতে 
যলোজ্রিকিলোতব জনতয়লোজিে। বেং এজট েজেেে 
হতয়তে আকলো্ষিলোে একজট মূে্ প্রেীতক।

মিুজে-কতম্ে প্রজেরূে একজট গিীেেে ও 
অজধকেে অজস্বেবলোেী বনজেক কেৃ্বেতক 
গবলোিলোয়। এই কেৃ্তবেে গষিতরে মিুজে কতম্ে 
অিলোব অে্ননজেক, সলোমলোজিক ও মলোনজসক প্র-
িলোবতক গযন অজেরিম কতে যলোয়। একই সতঙ্গ 
এজট েজক্তেলোলীিলোতব একজট অপেটি অনলোচলোে 
জহতসতব প্রকলোে েলোয় এবং হলোেলোতনলোে গবলোধ 
জহতসতব অনুিূে হয়।

কলোি হলোেলোতনলো শুধু আয় বন্ধ হওয়লোতক গবলোিলোয় 
নলো। বেং এজট বনজেক অবমূল্লোয়নতকও 
গবলোিলোয়: ধনেলোজ্রিক সম্ক্, জনয়মনীজে ও মূ-
ল্তবলোধহীনেলো এবং আজধেে্বলোেী মিুজে-কম্ 
নলো কেলোে মলোধ্তম এই েৃজেবীতে অবথিলোন 
হলোেলোতনলো।

ফতল অেমলোন ও কম্হীনেলোে গয জ্গমলো বলো 
েূব্ ধলোেেলো বেজে কেলো হয়। এে কলোেে জনেক 
এই নয় গয এই মলোনুষগুতললোে িীজবকলো জনব্লো-

গহে েে হুমজকে মুতখ। এে কলোেে একজট মিু-
জেতকন্দীক জডসতকলোতস্ গবকলোেবে হতললো একজট 
সংকট জহতসতব গেখলো হয়। গকননলো এজট একজট 
জনজে্টি ধেতনে গহতিমজনক ও সজম্মজলে েৃঙ্-
ললোে জবষতয় সমবিতয়ে অিলোবতক প্রকলোে কতে। 
িীজবকলো জনব্লোহ সংরিলোন্ত একজট গমৌজলক সমস্লো 
জহতসতব গবকলোেবে সবিতন্ধ আমলোতেে গয 
গবলোিলোে়িলো েলোতক অতনক সময় সীমলোবদ্ধ কতে 
গেওয়লো হয়। এে ফতল আমলোতেে একজট ধলোেেলো 
বেজে হয় গয গসলোিলোসলোপ্টলোিলোতব জকেু জনজে্টি 
গরেেীে ক্লোে রেলোন্সফলোে (গবজসক ইনকলোম গ্লোনট 
বলো আনএমপ্লয়তমনট গ্লোনট) কেতল এই সমস্লো-
জটে সমলোধলোন হতয় যলোতব। েলোে উেে প্রলোক্তন 
খজন রেজমকেলো কম্হীনেলোে জবষতয় একজট ব়ি 
ধেতনে প্রজেজরিয়লো জহতসতব ক্লোে রেলোন্সফলোেতক 
প্রে্লোখ্লোন কতে। জকেু জনজে্টি ধেতনে ক্লোে 
রেলোন্সফলোেতক েলোেলো মূল্হীন মতন কতে প্রে্লো-
খ্লোন কতেজন। েলোেলো এজট কতেজেল কলোেে েলোেলো 
যলো হলোজেতয়তে েলোতক এই ক্লোে রেলোন্সফলোে প্রজে-
থিলোজেে কেতে েলোতে নলো।

যজে মিুজে কম্ সফল নলো হয়, েতব িজবষ্যৎ 
জনি্ে কেতব এতক জবতকন্দীিূে কেলোে গকৌেল 
জনম্লোন ও একজট নেুন গযৌে এবং সজম্মজলে 
ব্বথিলো জনতয় েুনেলোয় িলোবনলো জচন্তলো কেলোে উেে। 
কম্-েেবে্ী জবকল্প আইজডয়লো জনতয় গয জচন্তলো-
িলোবনলো েলোতক একজট ফ্লোতটিে মুতখলোমুজখ হতে 
হতব: একজট েজক্তেলোলীিলোতব প্রজেে ধলোেলোবলোজহ-

কিলোতব বেজে আকলো্ষিলো।
প্রলোক্তন খজন রেজমকেলো জবকল্প গখলোঁতিজন। েলোেলো 
চলোকজে গচতয়জেল। এজট আমলোতেে সলোমতন 
জবকল্প জনতয় িলোবলোে জবষতয় গয চ্লোতলঞ্জ, েলোতক 
ফুজটতয় গেলোতল। মিুজেে কলোতিে প্রজে বনজেক 
প্রজেশ্রুজে গবকলোে, নীজে-জনধ্লোেক ও জবতলিষক-
গেে েলো মিুজেে কলোতিে বলোইতেে গয সম্লোব্ 
িজবষ্যৎ েলোে জবষতয় েলোতেেতক অন্ধ কতে 
গেয়।

কম্ েেবে্ী জবকল্পতক হতে হতব কলোয্কে। 
প্রলোক্তন খজন রেজমক, নীজে-জনধ্লোেক ও সমলোিতক 
আেও জবস্ৃেিলোতব এমন এক েৃজেবী কল্পনলো 
কেতে হতব গযখলোতন মিুজে-রেম ময্লোেলোে গষিতরে 
গকন্দীয় ধলোেেলো জহতসতব জবেলোি কেতব নলো।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
েলোবলোং গসফলোললোফলোললো
<Thabang.sefalafala@gmail.com>

"কলোি হলোেলোতনলো মলোতন আতয়ে ষিজে নয়, বেং বনজেক অবষিয় যলো অজস্বে জটজকতয় েলোখলোে উেলোয় ও সলোমঞ্জস্েূে্ 
মিজুে কলোি এবং েুজঁিবলোেী সম্ক্, আেে্ এবং মলূ্তবলোতধেও ষিজে।"
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>  জকিলোতব জবতবেে আহলোে 
গযলোগলোতে হয়:

মলোক্ জস.এ. ওতয়তিজেফ, েজষিে আজরিকলো জপ্রতটলোজেয়লো জববেজবে্লোলয়

েলোনিলোজনয়লোে 'েলোরু স সলোললোম' এ 
যলোওয়লোে েে, আজম গসখলোন-
কলোে প্রলোয় প্রজেজট স়িতক খলোে্ 
ও গৃহথিলোজলে েে্রিব্ জবরি-

গয়ে 'দুকলো'(গেলোট গেলোকলোনেলোট) গেতখ আকৃটি 
হই। সলোতে সলোতে আমলোতক মুগ্ধ কতে  আমলোে 
বলোসথিলোন হতে সলোমলোন্ হলোটলোে েূেতবেে বলোিলোে-
গুতললো গযগুতললো জেতললো খুবই প্রলোেবন্ত সলোমলোজিক 
অঞ্চল এবং বলোিলোেগুতললো েজেেূে্ জেতললো এমন 
জকেু ব্বসলোয়ী বিলোেলো যলোেলো এতক অেতেে কলোতে 
খুবই সুেজেজচে জেল। এই মুগ্ধেলো জনতয়ই 
আজম এই জবষয়জট জনতয় গতবষেলো কেতে 
উৎসলোহী হই গয,  জকিলোতব 'েলোরু স সলোললোম' এে 
প্রলোয় ৫০ লষি বলোজসদিলোতেে খলোবলোতেে গযলোগলোন 

>>

েলোে এস সলোললোতম ইললোললো েলোিলো উৎেলোেন বলোিলোে। 
েজব: মলোক্ জস.এ. ওতয়িজেফ

েলোনিলোজনয়লো গেতক জেষিলো

গেওয়লো হয়। জবতবেে রিমবধ্মলোন এবং নগে-
গকজন্দক িনসংখ্লোতক েয্লোপ্ত েজেমলোতে খলোতে্ে 
চলোজহেলো েূেতেে িন্ জকেু গুরুবেেূে্ েবকও 
েতয়তে এই গতবষেলোে জবষয়জটতে।  

 >জডমসমূতহে েয্তবষিে: 

শুরুতেই আজম থিলোনীয় দুকলোয় ৩০ জট ব্বহৃে 
জেচতবলোতড্ে স্ূে হতে অজনজে্টি েজেমলোতে 
জবজরিে জডমসমূহ লষি্ কেললোম। গসগুতললো 
গকলোেলো গেতক এতসতে েলো গেখলোে িন্ আজম 
সলোষিলোৎ কেললোম স্লোমুতয়তলে সলোতে, গয 
জডমগুতললো সেবেলোহ কতেজেল। ২২ জক.জম েে 
আমেলো স্লোমুতয়তলে মফস্বল েহতেে বলোজ়িজটতে 
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গেৌেলোই এবং গলোতেে জনতচ বতস েলোে েজেবলো-
গেে সলোতে মধ্লোনিতিলোি গেষ কজে। স্লোমুতয়ল 
১০০ জট মুেজগে বলোচ্চলো েলোতখ এবং েলোবে্বে্ী 
খলোমলোেীতেে কলোে হতে নগতে জডম রিয় কতে। 
গস সন্ধ্লোয় ৬০০ গেতক ৯০০ জট জডম রিয় 
কতে এবং েেবে্ী জেন সকলোতল জবরিতয়ে 
উতদেতযি েহতে যলোয়। ঐসমতয় েলোে সপ্তলোতহ ৩ 
জট যলোরেলোয় যে মুনলোফলো হতেলো েলো একিন সলোব্-
ষিজেক কৃজষকলোতি জনতয়লোজিে কম্ীে নূ্নেম 
মিুেীে আ়িলোইগুে। সংখ্লোত্মক জবতলিষে 
অনুযলোয়ী আজম আজবষ্লোে কেললোম গয,  স্লোমু-
গয়তলে যলোরেলোে েলোবেবে্ী েলোস্লোতেই সপ্তলোতহ প্রলোয় 
১০ লষি জডম শুধু সলোইতকতলে মলোধ্তমই েহতে 
থিলোনলোন্তজেে হয়। এমন েজেতবেবলোন্ধব উেলোয়ই 
হতললো নগেীতে েলোিলো জডম বনটতনে মূল গযলোগলোন 
এবং এিলোতবই হলোিলোে হলোিলোে মলোনুষ েলোতেে 
যেলোযে গুেসম্ন্ন িীজবকলো সৃজটি কতে। 

 আমলোে গতবষেলোে আেও উন্নে েয্লোতয় এটলো 
আজবষ্লোে কেতে সষিম হই গয, জকিলোতব 
একজট জবস্ৃে খলোে্ েদ্ধজেে মতধ্ জডম 
জেল্পতক সংযুক্ত কেলো হতয়তে। স্লোমুতয়ল েলোে 
মুেগীে িন্ জফড কলোেখলোনলো গেতক প্রতয়লোিনীয় 
খলোে্ সংগ্হ কতেন এবং েলো বস্লো িতে গঠললো-
গলোজ়িতে েুতল েলোে বলোজ়িতে জনতয় আতসন। 
জফড কলোেখলোনলোজট িুট্লোে েলোঁতসে মূল উেলোেলোন-
সমূহ থিলোনীয় জমল গেতক সংগ্হ কতেন, েলোরুস-
সলোললোতম এই ধেতনে জমতলে সংখ্লো দুই হলোিলো-
গেেও গবজে। আে মুেগীে জবষ্ঠলো ও বজ্লোজে সলোে 
জহতসতব কৃজষিজমতে ব্বহলোে হয় এবং িজমতে 
গযসব সবজি উৎেলোজেে হয় েলো থিলোনীয় বলোিলোে 
ও প্রজেতবেীতেে কলোতে জবরিয় কেলো হয়৷    
      
আজম আমলোে গতবষেলোয় অন্লোন্ খলোবলোে গযগুতললো 
েলোনিলোজনয়লোে অজধকলোংে মলোনুতষে কলোতেই গু-

রুবেেূন্,  গযমন    িুট্লো, চলোল, গগলোমলোংস এবং 
েলোকসবজিে মতেলো উেলোেলোনসমূহও েয্তবষিে 
কতেজে। যজেও এই খলোে্ উেলোেলোনসমূতহে প্র-
কৃজেতে জিন্নেলো েতয়তে  এবং েলোরুসসলোললোম 
েহে ও গেেজেে জবজিন্ন থিলোনসমূতহে মলোতি 
ববেেীে্ েতয়তে, েেলোজে খলোে্ উৎেলোেন 
কেলোে প্রজরিয়লো ও েলোে বটিতনে মলোতি একজট 
সলোেৃযি ফুতট উতঠজেতললো।  উেকূলীয় অঞ্চতলে 
লষি লষি কৃষক ধলোন ও িুট্লো চলোষ কতেন। েলোে 
এগুতললো চলোষ কতেন মলোরে কতয়ক গহটিে েজেমলোে 
িজমতে কলোেন েলোেলো মূলে জনিস্ব ঘতেলোয়লো প্র-
গয়লোিতনই এগুতললোে চলোষ কতেন এবং েলোে 
সলোতে সলোতে থিলোনীয় ব্বসলোয়ীতেে কলোতে জবজরি 
কতেন। ব্বসলোয়ীেলো প্রে্ন্ত অঞ্চতলে থিলোনীয় 
এতিনটতেে সলোতে গযলোগলোতযলোগ কতেন এবং 
ফসলসমূহ েজেবহতনে িন্ একরে কতে েলোরু-
সসলোললোমসহ গেেজটে জবজিন্ন অঞ্চতলে বলোিলোতে 
সেবেলোহ কতেন।  অল্পসংখ্ক ফসতলে 
িন্ও েলোেলো এতিনটতেে অে্ প্রেলোন কতেন। 
এতিনটতেে মতধ্ অজধকলোংেই থিলোনীয় কৃষক। 
ব্বসলোয়ীেলো েজেবহন, প্রজরিয়লোকেে ও বনটন 
কলোয্লোজে সমলোেতি কতে ডুকলো ও িনমলোনুষ সমৃদ্ধ 
বলোিলোতে এসব ফসল সেবেলোহ কতেন। জবজিন্ন 
েজেবহন ব্বসলোয়ীতেে কলোে গেতক রেলোক িলো়িলো 
কতে ব্বসলোয়ীেলো ফসল সেবেলোতহে কলোিজট 
সম্ন্ন কতে েলোতকন। থিলোনীয় ব্বসলোয়ীতেে মলো-
জলকলোনলোধীন জমজলং গমজেনগুতললো িলো়িলো জনতয় 
ব্বসলোয়ীেলো িুট্লো িলোঙলোে ও ধলোন কুঁজচ কেলোে 
কলোিজট কতে েলোতকন। েতব এতষিতরে ব্বসলোয়ী-
েলো গমজেন মলোজলকতেে প্রজে বস্লো বলো জকতললো 
জহতসব কতে একজট জনজে্টি েজেমলোে অে্ প্রেলোন 
কতে েলোতকন।      
    
 >জসবিলোইওজটক(জমতেলোিীবী)  খলোে্ ব্বথিলো:

 আতললোচ্ খলোে্ সেবেলোতহে ব্বথিলোজটতে, 
কৃষক এবং খুচেলো জবতরিেলোতেে মতেলো জকেু 
সংখ্ক ষিুরি রিী়িলোনকেলোই নগেীে গবজেেিলোগ 
খলোবলোে সেবেলোহ কতে েলোতকন এবং েলোতেে 
খলোে্ সেবেলোতহে এই কলোয্রিমজট েলোেলো েজে-
চলোজলে কতেন গকলোতনলো ধেতেে কতে্লোতেট প্রজে-
ষ্ঠলোনসমূতহে সহলোয়েলো েলো়িলোয় এবং কে ব্বথিলোে 
মতেলো ষিুরি েলোি্ সহলোয়েলোয়। এই খলোে্ সেব-
েলোহ ব্বথিলোজটতক আজম "জসবিলোতয়লোজটক ফুড 
জসত্ম" বতল অজিজহে কজে। গযতহেু 
Informal বলো অনলোনুষ্ঠলোজনক এে মতেলো অন্লোন্  
েজেিলোষলোসমূহ এই ব্বথিলোজটে যেলোে্ িলোবলোে ্
প্রেলোন কেতে ব্ে্। এখলোতন symbiotic 
বলতে জবষয়জট এমন নয় গয, এখলোনকলোে সমস্ 
উেলোেলোনসমূহ সমলোন, বেং প্রেতি জসত্তম 
উেলোেলোনসমূহ েলোেপেজেকিলোতব উেকলোেী এবং 
এতক অেতেে প্রজে লুনঠনমূলক নয়, যজে এম-
ন(লুণ্ঠনমূলক) হতেলো েতব আতললোচ্ ব্বথিলোজট 
জটতক েলোকতে েলোেতেলো নলো। এই ব্বথিলোজটতে 
জবে্মলোন রিী়িলোনকলো এমন একজট সলোমলোজিক-
িলোতব আবদ্ধ অে্ননজেক সম্তক্ এতক 
অেেতক সহতযলোজগেলো কতে গযখলোতন একই 
সলোতে েলোতেে মধ্ প্রজেতযলোজগেলো এবং েলোেপে-
জেক সহতযলোজগেলোে একজট উততিিনলো সৃজটি হয়। 
েলোেলো গচটিলো কতে একই সলোতে জনি জনি স্বলোে-
্রি্েলো বিলোয় গেতখ সংহজে জবেলোিমলোন েলোখতে। 
জমউজনজসে্লোল মলোতক্তটে মতেলো জবজিন্ন গষিতরে 
জনব্লোজচে কজমজট ও জবজধমলোললো বিলোেলো আতেলোজেে 
জকেু আনুষ্ঠলোজনক কলোঠলোতমলো লষি্ কেলো যলোয়৷ 
েলোও,  এতেে মতধ্ গয সহতযলোজগেলো আমেলো 
লষি্ কজে েলো একলোন্তই বিজবক, এগুতললো গকলোতনলো 
জবজধ, কলোঠলোতমলো জকংবলো চুজক্ত বিলোেলো আতেলোজেে 
নয়। এখলোতন েলোেপেজেক জনি্েেীল রিী়িলোন-
কেলো যলোতেে একজট সুসম েেময্লোেলো ও সলোংস্কৃ-
জেক প্রজেেজতি েতয়তে, েলোেলো এতক অেতেে 

স্লোমতুয়ল েলোে এস সলোললোতমে একজট ডকুলো (গেলোট 
গেলোকলোন) এ জডম সেবেলোহ কেতে।
েজব: মলোক্ জস.এ. ওতয়িজেফ

>>
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সলোতে ব্বসলো কতে েলোতকন। েলোেলো েলোতেে 
এতহন ব্বসলোজয়ক কলোতয্ প্রচজলে েীজেনীজে 
এবং েজেজচজেে সম্ক্তক জিজতি জহতসতব 
েলোতখন। েলোেপেজেক সহতযলোজগেলো েলোতেে সং-
স্কৃজেে একজট অংে েতব েলো শুধুমলোরে সংকীে ্
ও সেলোসজে জিজনসেরে আেলোনপ্রেলোতনে মতধ্ 
সীমলোবদ্ধ নয়। জবজিন্নেকতমে েলোেপেজেক সহ-
গযলোজগেলো,  গযমন েজেবহন ও েতে্ে আেলোন-
প্রেলোন, এতক অেতেে ্লগুতললো নিেেলোজে 
কেলো, এতক অতন্ে সন্তলোতনে গেখিলোল কেলো 
ইে্লোজে েুঁজি স্বল্পেলোে সমস্লোতক েেলোিূে 
কতে এবং একজট মূল্বলোন সলোমলোজিক গনটও-
য়লোক্ সৃজটি কতে। এই জবষয়গুতললো গকলোতনলো উতদে-
যিমূলক সংহজে জকংবলো েেলোে্েেেলোে উেে 
েলোজ়িতয় নয়(যজেও সংহজে অনুেীলতনে 
মলোধ্তম জবকজেে হয়), বেং একজট জনজে্টি গপ্র-
ষিলোেতটে ে মতধ্ কলোি কেলোে মলোধ্তম 
েলোজ়িতয়। েলোনিলোজনয়লোয় এই গপ্রষিলোেটজট শুল্ক 
ও অন্লোন্ ব্বথিলোে গিেে জেতয় চলমলোন আন্ত-
ি্লোজেক প্রজেতযলোজগেলো গেতক েলোে কৃজষতষিরেতক 
েষিলো কতেতে এবং েলো্রেীয় হস্তষিতেে মলোধ্তম 
গুজটকতয়তকে সম্ে িমলোকেে প্রজরিয়লো বতন্ধ-
েও একজট ইজেহলোস সৃজটি কতেতে।            
                               

     েলোেপেজেক সহতযলোগীেলোে অন্েম গুরুবেেূে্ 
স্বরূে হতচ্ছ জকিলোতব নূেন প্রতবেকলোেীেলো/অনূ-
প্রতবেকলোেীেলো শুরু কেতে, গস জযজনই গহলোক- 
কৃষক,ব্লোবসলোয়ী বলো খুচেলো জবতরিেলো। এখলোন-
কলোে মলোনুষিন েলোতেে জনিস্ব ব্বসলো শুরু 
কেলোে প্রলোেতম্ েলোতেে েজেবলোে, বন্ধুবলোন্ধব ও 
েজেজচেতেে মতধ্ যলোেলো এই ব্বসলোয় আতেন, 
েলোতেে কলোে গেতক এই জবষতয় ধলোেেলো জনতয় 
েলোতকন এবং ঐসব শুিলোকলো্ষিীেলো েলোতেেতক 
উক্ত ব্বসলোে সুজবধলোজে,  েলো েজেচলোলনলোে ধেন 
এবং সলোতে সলোতে উক্ত ব্বসলোয় িজ়িে জবজিন্ন 
জবষয় সম্তক্ ধলোেেলো জেতয় েলোতকন। সংকীে্ 
অে্ননজেক েৃজটিতকলোন গেতক গেখতল মতন হতব 
গয, েলোেলো জনতিেলোই জনতিতেে ব্বসলোয়ীক প্র-
জেতযলোগী সৃজটি কেতে আবলোে একই সলোতে েলোেলো 

েলোতেে িজবষ্যৎ সহতযলোগীও সৃজটি কেতে। স্লো-
মুতয়তলে গষিতরেও ব্লোেলোেজট গসিলোতব ঘতটতে। 
এক থিলোনীয় ব্বসলোয়ী েলোতক জডম সেবেলোহ 
কেতে জকেু রুট এবং গেলোকলোন সম্তক্ ধলোেেলো 
জেতল, েলোেেতে গস জডম বলোজনি্ শুরু কতেন। 
ধলোন ও িুট্লো ব্বসলোয়ীেলোও েলোতেে ব্বসলো শুরু 
কেলোে েূতব্ থিলোনীয় ব্বসলোয়ীতেে সলোতে জবজিন্ন 
উৎেলোেন গষিরেগুজলতে ভ্রমে কতেন এবং গস-
খলোনকলোে জবজিন্ন কৃষক ও ব্বসলোয়ীতেে সলোতে 
েজেজচে হন। গেলোকলোনেলোেেলোও েলোতেে জনিস্ব 
গেলোকলোন চলোলু কেলোে েূতব্ জবজিন্ন গেলোকলোতন 
সহকলোেী জহতসতব কলোি কতেন এবং েলোতেে 
এই জেষিনজবেেলো েলোতেেতক ব্বসলো জেখতে 
এবং ব্বসলো চলোলু কেতে প্রতয়লোিনীয় অে্লোজে 
সঞ্চতয় সহতযলোজগেলো কতেন। এই েলোেপেজেক 
সহতযলোজগেলোে প্রজরিয়লোজট এিলোতব প্রজেজলজেে 
মলোধ্তম জসত্মজটতক আেও প্রসলোজেে কতে, 
একজটতক ন্লোয়সঙ্গে েলোতখ এবং সতব্লোেজে প্র-
জেজষ্ঠেতেে সলোতে নেুনতেেও অন্তিু্ক্ত কতে। 

    েলোনিলোজনয়লোয় উৎেলোজেে খলোবলোে সমূহ এবং  
জসবিলোইওজটক ফুড জসত্তমে মলোধ্তম জবেেে 
কেলো সমস্ খলোবলোে সুেলোেমলোতক্তটে গচতয় ডুকলো 
এবং িেগতনে বলোিলোে গেতকও সস্লো। 
এেলো়িলোও এই আউডতলটগুজল মলোনুতষে 
কলোেলোকলোজে েলোকলোয় খলোবলোেসমূহ আেও সুলি 
হতয় উতঠ। গিলোক্তলোে চলোজহেলো অনুযলোয়ী, েলো যেই 
েজেমলোতে কম গহলোক নলো গকতনলো, এই আউটতল-
টগুতললো েলোতেে েে্ জবজরি কতেন, প্রজেজেন 
অতনক সময় েয্ন্ত এসব আউটতলট গখলোললো 
েলোতখন এবং সতব্লোেজে েলোেলো েলোতেে েজেজচে 
গরিেলোতেে জবনলো সুতে গরিজডটও সেেবেলোহ 
কতে েলোতকন। কৃষকেলোও জসবিলোইওজটক খলোে্ 
ব্বথিলোয় ফসল জবজরি কতে সুেলোেমলোতক্ট জকংবলো 
অন্লোন্ কতে্লোতেট ব্বথিলোে কলোতে জবজরিে 
গচতয়ও গবজে ললোি কতে েলোতকন।   
   

  
>খলোে্ সেবেলোহ ব্বথিলোয় এে প্রিলোব:

 ২০১৪ সলোল গেতক েলোনিলোজনয়লোয় জেনজট 
আন্তি্লোজেক সুেলোেমলোতক্ট গ্রুে গিতঙ েতেতে 
বলো েলোতেে কলোয্রিম উজঠতয় জনতয়তে। এেলো়িলোও 
বৃহতিে িজম চুজক্তে মতেলো জবজিন্ন সংখ্ক কৃজষ 
জবজনতয়লোগও বন্ধ হতয় গগতে অেবলো জকেুতষিতরে 
েলোেলো েলোতেে লষি্মলোরেলোে খুব কমই বলোস্বলোয়ন 
কেতে গেতেতে। উেলোহলোেন জহতসতব বলতে 
েলোজে,  েজষিে অঞ্চতলে কৃজষ উন্নয়ন জবষয়ক 
কজেডতেে কেলো গযজট মনসলোনতটলো, ইয়লোেলো এবং 
ইউজনজলিলোে এে মতেলো কতে্লোতেেন বিলোেলো সলো-
হলোয্প্রলোপ্ত জেল এবং সলোহলোয্প্রলোপ্ত জেতললো  বহু-
েলোজষিক সংথিলো (ওয়লোর্্ ব্লোংক, খলোে্ ও কৃজষ 
সংথিলো ইে্লোজে) বিলোেলো গযগুতললো ২০১০ সলোতল 
ওয়লোর্্ ইকতনলোজমক গফলোেলোম বিলোেলো সূজচে 
হতয়জেতললো। 

  এই ধেতেে ব্ে্েলোে মতধ্ও েলোরুস সলোললোতম 
েয্লোপ্ত েজেমলোতেে খলোবলোে মওিুে আতে৷ ষিুরি 
ব্বথিলোে কৃষকতেে বিলোেলো উৎেলোজেে েলোনিলো-
জনয় চলোল এবং গম েলোনিলোজনয়লোে এমন একজট 
েহে গযখলোতন ২০০২ সলোতলে েে গেতক ২.৫ 
জমজলয়ন িনসংখ্লো বৃজদ্ধ গেতয়তে, গসই েহতেে   
সলোতে েলোল জমললোতনলোে েেও, গে েতনে বেতে 
েলোতেে উৎেলোেন যতেটি েজেমলোতে বৃজদ্ধ 
গেতয়তে।  এজেতক স্লোমুতয়তলে েন্ সেবেলো-
হও সলোপ্তলোজহকিলোতব ৩ গেতক ৫ গুে বৃজদ্ধ 
গেতয়তে এবং েুেতনলো গেলোকলোতনে েলোেলোেলোজে 
নেুন জকেু গেলোকলোতনও গস েলোে েে্ সেবেলোহ 
কেতে। 

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
মলোক্ জস.এ. ওতয়িজেফ<marc.wegerif@up.ac.za>
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> জিবিলোবুতয়ে লুতটেলো েলো্রে: 

িলোবুজসতল মধ্যলোজিজবিেী শুমবলো, আজরিকলো জববেজবে্লোলয়, জিবিলোবুতয়

>>

েলোিননজেক েল, সলোমজেক বলোজহনী ও ব্বসলো

একলোতডজমক জবেক্গুজলতে জিবিলো-
বুতয়ে গল্পজট যুগেৎ গমরুকৃে 
এবং প্রজেবিজন্দ্বেলো েূে্ । েলোত্রেে 
প্রকৃজে জনতয়ই সতদিহ ও জবেক্ 

েতয়তে: জিবিলোবুতয় জক িঙ্গুে, নলোজক েজক্তেলোলী 
এবং অসহতযলোজগেলোবলোেী বলো জেকলোেী েলোত্রেে 
একজট উেলোহেে? 

১৫ নতিবিে ২০১৭ সলোতল, যখন সলোমজেক 
বলোজহনী হস্তষিতে  েীঘ্জেতনে েলোসক েলো্রেেজে 
েবলোট্ মুগলোতবে সেকলোতেে অেসলোেে ঘতট, 
েখন গকউ গকউ সুজচজন্তে সলোমজেক হস্তষিে-
গক ্লোজসক "অিু্ত্লোন" জহসলোতব জচজনিে কতে-
জেতলন। েবুও অন্তেে িন্, সম্বে েীঘ্ 
সমতয়ে  হেলোেলো  এবং েলো্রেেজে মুগলোতবে প্রথিলো-
নজট গয গকলোনও মূতল্ই গেখলোে িন্ আগ্হী, 
েলোঁেলো মুগলোতবে অবসলোনতক ন্লোয়সঙ্গে মতন 
কতেতে। েলোঁেলো সৃিনেীলিলোতব এজটতক একজট 
"সলোমজেক সহলোয়েলোে মলোধ্তম েজেবে্ন" 
জহসলোতব জবতবচনলো কেতে গচতয়তেন।

অতনতকই একমে হতবন গয জিবিলোবুতয় 
আেলোবলোেী িনসলোধলোেে এবং মুজক্ত সংগ্লোম 
আতদিলোলতনে জবেুল সমে্কতেে প্রে্লোেলো 
গেতক েূতে সতে গগতে। যখন সলোেলো আজধেে্-
বলোেী ঔেজনতবজেক সংখ্লোলঘুতেে েেলোিতয়ে 
মধ্ জেতয় মুজক্ত সংগ্লোতমে অবসলোন ঘজটতয়-
জেল, েখন একজট ঐজেহলোজসক জবিয় অজি্ে 
হয়। গকবল অতনক শুিলোকলো্ষিীই নয়, গবজেে-
িলোগ নলোগজেতকে মতেই  মুজক্ত সংগ্লোতমে 
আতদিলোলন ব্ে্ বতল  প্রমলোজেে হতয়তে, । 

 ১৯৮০ সলোতল স্বলোধীনেলোে েে  এক 
প্রজেশ্রুজেবদ্ধ েরুে েলো্রে, ২০০০ এে েেতক 
এতস জিবিলোবুতয় এখন সজহংসেলো, জবেয্য়মূলক 
অে্ননজেক ব্ে্েলো, েলোজেরি্ এবং দুতি্লোতগে 
িয়লোবহ জচরেগুজলে সলোতে যুক্ত হতয় েত়িতে । 
গবে কতয়কজট প্রশ্ন এখন  উতিতেে অতেষিলোয়: 
গকন এমনজট হতয়জেল? এটলো জকিলোতব ঘতটতে? 
ষিমেলোসীনেলো জক িলোনতেন গয েলোতেে নীজে 
জনতে্েনলোগুজল জিবিলোবুতয়তক  উতিেেে অধঃে-
েতনে জেতক েজেচলোজলে কেতব?

>লুতটেলো েলো্রে

জিবিলোবুতয়ে লুতটেলো েলো্রে: েলোিননজেক েল, 
সলোমজেক প্রজেষ্ঠলোন ও ব্বসলো এই েচনলোতে  
আজম যুজক্ত জেতয়জে গয জিবিলোবুতয় েলো্রেজট অন্ 
গকলোনও ধেতনে  নয় বেং লুতটেলো েলো্রে জহসলোতব 
গ্হনতযলোগ্। যজেও জেকলোেী েলোত্রেে ধলোেেলোজট 
এখনও অতনকটলো অস্বচ্ছ । আজম এই েদেজটে 
ব্বহলোতে অন্লোন্ প্রবক্তলোতেে সলোতে জিন্ন মে 
গেলোষে কজে, যলোেলো এজটতক উন্নয়নমূলক েলোত্রেে 
জবেেীে, অেেলোধীকেতেে একজট জবতেষ রূে, 
বলো নব্েলোজরেমজনয়লোজলিতমে একজট প্রকলোে 
জহসলোতব জবতবচনলো কতেতেন। প্রকৃেেতষি,    
গবজেেিলোগ েলোিননজেক অে্নীজেে েৃজটিতকলোে 
গেতক উেজনতবজেক উতিে আজরিকলোে েলোত্রে 
গকন্দীয় কেৃ্তবেে অনুেজথিজে জবষয়জটে জেতক 
গিলোে গেয়। যজেও, েজেহলোতসে জবষয়, 
"লুতটেলো" েদেজট অন্তজন্জহে েজক্ততক গবলোিলোয়  
এই েজক্তে গিলোতে লুতটেলোেলো েলোতেে লষি্গুজল-
গক জেকলোতে েজেজনে কেলোে এবং  অধীনথি 
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কেলোে ষিমেলোজট ললোি কতে । 

েলোত্রেে গষিতরে, এই িলোেীয় েজক্ত গকন্দীয় কেৃ্-
েতষিে অনুেজথিজে নয় বেং উেজথিজেে উেে 
জনি্ে কতে, যলোে মলোধ্তম েলো্রে জনয়্রিে জবস্লোে 
কেতে সষিম হয়। আমলোে েে্-জনি্ে  গতবষ-
েলোে জিজতিতে, আজম বলতে েলোজে গয লুতটেলো 
েলো্রেজট একজট েলোসক গরেেীে উন্নয়ন জবতেলোধী 
ধলোেলোবলোজহক িলোতব মূলধন সংগ্হ প্রকল্প, যলোে 
ববজেটি্ হতচ্ছ: (১) েলোত্রে েল ও সলোমজেক 
আজধেে্; (২) েলো্রে- ব্বসলোজয়ক সম্ক্ আজধ-
েে্ এবং েখলেলোজে আচেে জনি্ে; এবং (৩) 
সজহংসেলো এবং েৃষ্ঠতেলোষকেলো জিজতিক           
েলো্রে-সমলোি সম্ক্। েতব, "বস্বেলোচলোেী উন্নয়ন-
মূলক েলো্রে" এবং জেকলোেী েলোত্রেে মতধ্ েলোে্ক্ 
আেও পেটি কেলো  প্রতয়লোিন । েলো্রেীয় কলোঠলোতমলো 
এবং সমলোতিে সলোতে সম্তক্ে গষিতরে আমেলো 
কীিলোতব উিতয়ে মতধ্ েলোে্ক্ জনে্য় কেতে 
েলোজে যলো ববষম্মূলক উন্নয়ন ধলোেলোগুজলে ব্লোখ্লো 
কেলোে গষিতরে কলোঠলোতমলোগে েলোে্ক্তক ব্বহলোে 
কেতে েলোতে?

>লুতটেলো েলো্রে বনলোম কেৃ্বেবলোেী উন্নয়নমূলক 
েলো্রে

আজম মতন কজে গয বস্বেলোচলোেী উন্নয়নমূলক েলো্রে 
এবং লুতটেলো েলোত্রেে প্রলোেজমক সংস্কেে উিয়ই 
যতেটি কেৃ্বেবলোেী প্রবেেলো এবং ব্জক্তগে   
গনটওয়লোক্গুজলে েজক্তেলোলী িূজমকলো বিলোেলো 
জচজনিে কেলো গযতে েলোতে। উেলোহেেস্বরূে, 
েজষিে গকলোজেয়লোে উচ্চ-বৃজদ্ধে জেল্পলোয়নকলোতল 
েলোক্ চুং-জহ গেতেে েীষ্থিলোনীয় দুজট ব্বসলো প্র-
জেষ্ঠলোন, হুনডলোই এবং গেউতয়ে সলোতে ঘজনষ্ঠ 
ব্জক্তগে সম্ক্ থিলোেন কতেজেল; সুেেলোং, 
গকউ ব্জক্তগে ললোতিে উতদেযি এবং গরিলোনী 
েুঁজিবলোতেে িূজমকলো গেতক েলো্রে-জনধ্লোজেে 
িনউন্নয়তনে উতদেযিতক জেন্ন কেলো কটিকে।  
যলোইতহলোক, েলোত্রেে  কেৃ্বে সবসময় অষিুণ্ণ জেল; 
েলোে েৃঙ্ললো ও েলোজস্ জবধলোতনে  ষিমেলোজট েলো্রে 
কখনও হলোেলোয়জন। উেলোহেেস্বরূে, যখন 
ব্বসলো প্রজেষ্ঠলোনগুজল জনধ্লোজেে লষি্মলোরেলো েূেে 
কেতে ব্ে্ হে, প্রতেলোেনলো প্রে্লোহলোতেে 
মলোধ্তম েলোতেে েলোজস্ গেওয়লো হে। েলোত্রেে   
বলোধ্বলোধকেলো জেল জবস্ৃে এবং বলোস্ব। ব্বসলো-
গয়ে সলোতে েলোত্রেে সম্ক্ এবং গসনলোবলোজহনীে 
সলোতে এে সম্তক্ে প্রকৃজেে গষিতরেও              
দু-ধেতেে েলো্রে যতেটি আললোেলো । 

জবংে েেলোদেীে কেৃ্বেবলোেী উন্নয়নমূলক েলো্রে 
ব্বসলোতয়ে সলোতে উ্ৎেলোেনেীল গিলোটতক 
উতসলোজহে কেলোে িন্ অনুেলোসতনে সলোতে    

েৃঙ্ললোবদ্ধ ষিমেলো ব্বহলোতেে জমরেে কতে, 
জকন্তু ব্বসলোতয়ে সলোতে লুতটেলো েলো্রেীয় সম্ক্ 
উতেলোেন-জিজতিক নলো হতয় েেিীবী হয়; ফতল 
েলোেলো জবেেীে উন্নয়ন ফললোফল অি্ন কতে। 
জবংে েেলোদেীে উন্নয়নমূলক েলোত্রে  গসনলোবলোজহ-
নীে ব্বহলোে ব্জক্তগে আতয়ে েলোহলো়ি গত়ি 
গেলোললোে  েজেবতে্ একজট িলোেীয় প্রকতল্পে 
জেতক জনবদ্ধ জেল বতল গসনলোবলোজহনীে সলোতে 
সম্তক্ে প্রকৃজেও জেল আললোেলো । উেলোহেেস্ব-
রূে, এজেয়লোে  উন্নয়নমূলক েলো্রেীয় মতডলজট-
গে, জেতল্প  প্রজেতযলোজগেলো অি্তনে িন্ 
উতেলোেন ব্য় কম েলোখলোে িন্ গসনলোবলোজহনী 
গেেি রেজমক গরেেী গক  জনয়্রিে এবং েমন 
কেতে কলোয্কে িূজমকলো েলোলন কতেজেল।

একজট লুতটেলো েলোত্রেে অধীতন, সলোমজেক    
সজহংসেলোে ব্বহলোে ষিমেলোেীলতেে ব্জক্তগে 
ফলোয়েলো ও  স্বলোে্ বিলোয় েলোখতে সলোহলোয্ কতে। 
েুঁজি সঞ্চতয়ে েদ্ধজেে গষিতরে, উতেলোেন খলোে 
সুপেটিিলোতব অনুেজথিে। এজট লুতটেলো েলোত্রেে 
গেনট সংগ্হক প্রকৃজেে জেতক ইজঙ্গে কতে: 
অে্লোৎ এজট উৎেলোেন নলো কতে সম্ে আহে-
গেে উেে গবেী জনি্েেীল। জিবিলোবুতয় অে্নী-
জেে েজেবজে্ে কলোঠলোতমলোতে একজট উতলেখতযলো-
গ্ উৎেলোেন গষিরে গেতক সতে জগতয় 
স্বলোধীনেলো-উতিে সম্ে-জিজতিক আহেতেে  
আজধেতে্ে জেতক চতল যলোওয়লো, এই লুতটেলো 
েলোত্রেে েজেবে্তনে একজট নমুনলো। 

উতেলোেন খলোতেে অনুেজথিজেে প্রিলোব উতেলো-
েন গকৌেলগুজলে ঘলোটজেতক  জচজরেে কতে, 
অতনক স্বে্রি গষিরেগুজলে এজট একজট  অজিন্ন 
ববজেটি্। প্রকৃেেতষি, নীজেমলোললোে মূল লষি্ 
(গযমন গেেিকেে এবং ষিমেলোয়ন কম্সূজচ) 
ষিমেলোসীন অজিিলোেতেে গেনট আহেতেে 
একজট সুতযলোগ কতে গেয়। সবতেতষ, প্রতয়লোি-
নীয় সেকলোেী কলোয্লোজে সমে্ন কেলোে িন্ 
ববতেজেক মুরিলো এবং কতেে আয় উেলোি্তনে 
িন্ েলো্রেতক ববতেজেক মূলধতনে (এই গষিতরে, 
চীনলো এবং েজষিে আজরিকলোন) সহতযলোজগেলোে 
প্রতয়লোিন। সুেেলোং, বন্ধুবেেূে্ জবতেেী মূলধন-
গক থিলোনীয় গেনট সম্ে িলোগ কতে গনওয়লোে 
িন্ অনুমজে গেওয়লো হয়।

গতবষেলোে মূল উেসংহলোেজট গকবল এই নয় গয 
ষিমেলোেীন  গরেেীে স্বলোে্ জেল উৎেলোেনমুখী 
অে্ননজেক রূেলোন্তে ও জবকলোেতক বলোধলো 
জেতয়জেল, উেেন্তু েলোে অসৎ আহেতেে এবং 
েলোিননজেক ধলোেলোবলোজহকেলো বিলোয় েলোখলোে 
িঘন্ েদ্ধজেগুজল জিবিলোবুতয়তক এক গটকসই 
লুতটেলো েলোত্রে  রূেলোন্তজেে কতেজেল।  এে প্রিলো-
বগুজল হতব সুেূেপ্রসলোেী । বেতেে েে বেে 

ধতে, গেতেে উন্নয়ন সলোমে্্গুজল একজট লুতটেলো 
অজিিলোে গরেেী বিলোেলো হ্লোস গেতয়তে যলোেলো  
ষিমেলো বিলোয় েলোখতে এবং অসৎ সম্ে আহ-
েতেে িন্ সজহংসেলো ও েৃষ্ঠতেলোষকেলোে উেে 
জনি্ে জেল । সংস্কলোে আসতব একজট ব়ি েলোি-
বনজেক মূতল্ কলোেে এজট গিীেিলোতব প্রজেে 
েৃষ্ঠতেলোষক গনটওয়লোক্গুজলতক ষিুন্ন কেতব। 
নতিবিতে ২০১৭ সলোতলে সলোমজেক হস্তষিতেে 
েতে, েলোিননজেক েল-সলোমজেক ও ব্বসলোজয়ক 
সম্ক্মলোললো নেুনিলোতব েুনজন্ম্লোে কেলো হতয়তে 
এবং আগলোমী বেেগুজলতে যলো েীঘ্থিলোয়ী হওয়লোে 
সম্লোবনলো েতয়তে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ঃ 
িলোবুজসতল মধ্জয্্জবিেী শুবিলো
<jabusile_shumba@biari.brown.edu>
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> গিলোজি: গসলোনলোে জবেেজ্জনক 
েহে
আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে, ফতটলোগ্লোফলোে এবং এডওয়্লোড ওতয়ব্লোে, উইটওয়লোটলোেস্্লোনড জববেজবে্লোলয়, েজষিে আজরিকলো। রেম আতদিলোলতনে 
উেে আইএসএ গতবষেলো কজমজটে সেস্ এবং সলোতবক গপ্রজসতডনট (আেজস ৪৪)।

আজরিকলোে অে্ননজেক গকন্দ 
গিলোহলোন্সবলোগর্; যলো আেে কতে 
গিলোজি নলোতম ডলোকলো হয়। 
জবতবেে বৃহতিম েহে যলো ১২৫ 

বেতেেও গবজে সময় ধতে জটতক আতে; যলো 
নেীে েীতে বলো অন্তকলোন ব়ি বদিতেে জনকতট 
জনজম্ে হয়জন বেঞ্চ গসলোনলোে উেে জিজতি কতে 
জনজম্ে হতয়তে। সূচনলোলনি গেতকই, গসলোনলো 
খনন এই অঞ্চল িুত়ি জবতেষে সলোেলো জববে 
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গিলোহলোন্সবলোতগ্ে উেকতণ্ঠ একজট েজেে্ক্ত স্বতে্ে খজন 
যলো অনলোনুষ্ঠলোজনকিলোতব খজনজবেেলো আবলোে ব্বহলোে 
কেতেন। -আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে।

িনগতেে কলোে গেতক লকুলোতনলোঅজচজনিে এবং বজধ্ঞ্চ ু
অনলোনুষ্ঠলোজনক খজনজবে এবং েলোতেে জেশুেলো । অজনবজন্ধে 
আন্তঃসীমলোন্ত অজিবলোসীেলো মজেয়লো হতয় েলোতেে েজেবলোেতক 
সলোতে জনতয় এতসতেন এবং েহতেে গকতন্দে কলোতে 
গগলোেন, জবেেজ্জনক িলোয়গলোগুজলতে সংগজঠে হতয়তেন 
। - আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে।

গেতক আগে অজিবলোসীতেে মতন অজবেলোম 
উদ্ভলোবতনে মলোধ্ম জহতসতব উদেীপ্ত কতেতে । 
এটলো সলোেলো নটল এবং অজচজল মতবি্ে  গিলোহলোন্স-
বলোগ্ েচনলো সংগ্হতে জেল্পগুে জহতসতব জচজরেে 
হতয়তে, গযখলোতন েলোেলো এই েহেজটতক অন্তজন্-
জম্ে এবং েলোৎষিজেক উদ্ভলোবন জহতসতব জচজরেে 
কতেন যলো েলোে জনিস্ব ব্্লোনড জহতসতব জববেি-
নীন সংস্কৃজেে জবকলোে ঘজটতয়তে। 

েতব গিলোহলোন্সবলোতগ্ে আেও একজট জেক 
েতয়তে যলো গকবল মলোনুতষে িন্ই নয়, প্রকৃ-
জেে িতন্ও একজট ধ্ংসলোত্মক জেক। গিলোহলো-
ন্সবলোগ্, গিলোতসফ েতম্টলোতেে কেলোয়, "সৃিন-
েীল ধ্ংতসে" একজট কলোেে । েহতেে 
উেকতণ্ঠ েজেে্ক্ত খজনতে অজনয়জ্রিে খনন, 
যলো গসলোনলোে েহেতক ধ্ংস কেতে েলোতে বতল 
গকউ গকউ জববেলোস কতে েলোতকন।
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> খজন জেতল্পে উৎেজতি

গকন্দীয় েয্লোতয় গিলোজিতে গসলোনলোে খজনে ব্য় 
কলোঠলোতমলো গবলোিলো ব্লোেলোেজট অে্ন্ত সংতবেনেীল 
। প্রলোেজম্ককলোতল অনুসন্ধলোনকলোেীতেে সম্মুতখ গয 
চ্লোতলঞ্জজট জেল েলো গসলোনলোে সন্ধলোন নয় বেং েলো 
জেল গসলোনলোে েজেতেলোধতযলোগ্ রিব্সলোমগ্ী গখলোঁি 
কেলো । দুজট কলোেতে ললোি কম উৎেলোেন ব্তয়ে 
উেে জনি্েেীল জেল । প্রেম কলোেে জহতসতব 
বললো যলোয় আকজেতকে গ়ি গসলোনলোে সলোমগ্ী 
গেতক কম েলোকতে হতব এবং এজট গিীে িূগতি্ 
েলোকতব । জবিেীয়ে, আন্তি্লোজেকিলোতব জনধ্লোজেে 
স্বতে্ে েলোম মলোইজনং সংথিলোগুজলতক গিলোক্তলোতেে 

কলোতে কম্ ব্য় এবং বৃজদ্ধ হস্লোন্ততে বলোধলো গেয়। 
ফলস্বরূে, এই সঙ্কুজচেিলোতব ব্য়বহুল 
কলোঠলোতমলোে মতধ্, মিুজে হ্লোস েলোয় । ঐজেহলোজস-
কিলোতব খজন মলোজলকতেে কলোতে আজরিকলোন রেম 
সেবেলোহ কলোিজট জেল সস্লো এবং ব্লোেক কেলো।

   িজম জনষ্পজতি এবং বলোধ্েলোমূলক কে েুরুষ-
গেে রেমমিুে জহতসতব গ়িতে বলোধ্ কতে । 
েলোতেে একজরেে কতে েলোখলো হতয়জেল, িনলোকীে্ 
একক জলতঙ্গে গহলোত্লগুজলতে।েলোতেে েজেবলো-
েতক েলোতেে সলোতে আনতে গেওয়লো হয়জন। েজে-
বলোতেে কলোি জেল রেম েজক্ত েুনরূৎেলোেন কেলো 
এবং যখন েলোেলো অসুথি, আহে বলো বৃদ্ধ হতেলো 

>>

েখন েলোতেে ঘতে জফতে গেখলোতেলোনলো কেলো। 
এইিলোতব এই অঞ্চতলে জবেলোল কৃষক িনতগলো-
ষ্ঠী, জবতেষে মজহললোেলো খজন মলোজলকতেেতক 
িেু্জক প্রেলোন কতে যলোতে েলোেলো গকবলমলোরে 
একক ব্জক্ততক িেেতেলোষে কেলোে সলোমে্্ ললোি 
কতে।

িগূি্তথিে জবেেজ্জনক এবং নূ্নেম মলোেলো েলোখলোে মতেলো িলোয়গলোয় 
এক কষৃ্লোঙ্গ খজনিীবী জবতস্লোেে ঘটলোতে প্রস্তুে ।
 েলোে েতেে বহু বেে ধতে, েলোতেে কলোতিে অজিজ্েলো েলোতেে
 স্বলোতথি্ে উেে প্রিলোব গফতলজেল, জবতেষে বেলোসকটিিজনে গেলোতগে
 কলোেতে করুন মেৃু্  হয়।

১৯০৭ সলোতল দুিন সলোেলো েরুে খজনতে একিন অজিজ্ কৃষ্লোঙ্গ জনতয়লোগ গেন। কৃষ্লোঙ্গ 
খজনিীবীেলো সলোেলো খজনিীবীতেে চলোইতে েে িলোতগে এক িলোগ উেলোি্ন কেতেন। েজব: 
ফতটলোগ্লোফলোে অিলোনলো, লুজল কজলজনতকলোস, গগলোর্ অ্লোনড ওয়্লোক্লোস, েৃষ্ঠলো ৭৫ এে আক্লোইি 
গেতক।

স্বগৃতহ আবদ্ধ; এক বেে েীঘ্ চুজক্ত কেলোে েতে খজন রেজমকেলো েলোতেে েজেবলোতেে িন্ 
উেহলোে জেতয় ঘতে জফতে । েজব: জনকট আজরিকলোনলো সংগ্হ, যলোদুঘে আজরিকলো 
সংেষিেলোগলোে।

খজন রেজমকেলো কংজরিতটে বলোতঙ্ জবরেলোম জনতচ্ছ। একজট রেজমকেলোললোয় প্রলোেজমক জকেু 
সুজবধলোসহ আতললো ও উতিলোতে ব়িতিলোে ৪০ িন রেজমক েলোকতে েলোতে। 
েজব: ইউডলোবলজুস-েবতবন বিীে যলোদুঘে,
 মলোজয়বতুয় সংেষিেলোগলোে।
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  উৎেলোেন বিলোয় েলোখলোে িন্, খজনগুতললো 
েৃজেবীে অত্রিে গিীে গেতক গিীেেে িলোয়গলোয় 
হয় । গসলোনলোে খজনগুজলতে উচ্চ দুঘ্টনলোে হলোে 
গসখলোতনই গবজে, গযখলোতন গিীেেলো গবজে ও ব্-
জেরিমী গিীেেলো, গসখলোনতেতকই গসলোনলোে 
উততিলোলন হতয় েলোতক । গ়ি গিীেেলো ১৬০০ 
জমটলোতেেও গবজে, গিীেেম িূগি্থি ৪০০০ 
জমটলোতেে ওেতে। দুঘ্টনলোে একজট ব়ি কলোেে 
হতললো জেললো জবতস্লোেে এবং জেললো প্রেলোে। 
১৯৮৩ সলোতল, গয বেে আমেলো গতবষেলো শুরু 
কতেজেললোম গসখলোতন ৩৭১ িন খজনিীবী জেললো 
প্রেলোতে মৃেু্বেে কতেন । ১৯০০ সলোল গেতক 
১৯৮৫ সলোতলে মতধ্ ৬৬০০০ িন খজনিীবী 
িূগি্তথি মলোেলো যলোয় এবং এক জমজলয়তনেও 
গবজে গুরুেে আহে হয় । অতনতকই জেললো 
প্রেলোতে জচেেতেে িন্ েঙ্গুবে বেে কতে গনয় 
এবং বলোকীতেে হুইল গচয়লোতে বলো ে্লোেলোলজিজগ-
গসিে িন্ জনজম্ে হলোসেলোেলোতল বলোজক িীবন 
কলোটলোতে হয়।

গসলোনলো হতললো একজট "অেচয়কলোেী সম্ে" যলো 
সমতয়ে সলোতে সলোতে, গিলোহলোন্সবলোতগ্ে নীতচ 
প্রতেয় গসলোনলোে েজেমলোে গেষ হতয় যলোতচ্ছ । 
েখন েহতেে িনসংখ্লো েলোৎেয্েূে্িলোতব বৃজদ্ধ 
গেতয়জেল এবং এে গগৌে অে্নীজেজট গেতেে 
বৃহতিম আজে্ক গকন্দ হতয় উতঠতে। খজনগুজল 
আনুষ্ঠলোজনক উৎেলোেন বন্ধ কতে গেয়এবং িলোয়-
গলোগুজল েজেে্ক্ত গঘলোষেলো কেলো হয়।

স্বতেে প্রে্লোবে্ন। একিন অজিবলোসী ১৯৩৩ সলোতল 
গমলোদুদুমলোয় েলোঁে েজেবলোতেে িন্ উেহলোে জনতয় গফেে 
আতসন। েজব: এসএ জেজিউ জেকচলোেলোল, ১৯৩৩-৩৬।

মজহললোেলো জেতঠ কতে েলোতেে বলোচ্চলোতেে সলোতে জনতয় সে্ গখলোললো েজেে্ক্ত খজনতে আকজেক জেষতে । - আতলজসিয়লো 
ওতয়ব্লোে।

একিন খজনিীবী হলোেুজ়ি ধতে মলোজটে জনতচ জেললো 
িলোঙলোে িন্ ব্বহলোে কেতেন । েজব -আতলজসিয়লো 
ওতয়ব্লোে।

>>
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  েবুও আি, েহতেে গকন্দ গেতক খুব েূতে, 
আেজন সীমলোতন্তে অজিবলোসীতেে সন্ধলোন কেতে 
েলোতেন গযমন ি্লোতনট মুনলোকলোমওতয়  েলোে ডটি-
েলোল জেজসতস গেজখতয়তেন, খজন গসটিতে 
অতনতকই অনবধিলোতব িীজবকলো অি্তনে গচটিলো 
কতে । এেলো িলোমলো িলোমলোস নলোতম েজেজচে । েলোেলো 
প্রজেজেন সকলোতল প্রলোচীন সেঞ্জলোম গমলোবলোইল 
গফলোতন েজ়ি এবং টচ্ ব্বহলোে কতে জনতচ 
নলোতমন। েলোেলো জেললো মুতখে জেতক সরু হলোেজ়ি, 
গকলোেলোল / গবলচলো এবং বলোটলোজল জেতয় েলোেে 
উন্ুক্ত কতে আকজেক সংগ্হ কেলোে গচটিলো কতে।

 এজট একজট িুঁজকেূে্ ব্বসলো, জলতখতেন অ্লো-
গঞ্জললো কলোজেয়ুজক: "িূগি্থি খলোে্ ফুজেতয় 
যলোওয়লোে বলোস্ব সম্লোবনলো েতয়তে, জবতেষ কতে 
যখন সপ্তলোহব্লোজে (কখনও মলোসব্লোজে) কলোি 
কেলোে সময় । গসখলোতন বলোয়ুুচললোচল সেঞ্জলোম নলো 
েলোকলোয় েলোেলো বলোয়ু স্বল্পেেলোে কেলো বতলন । 
েলোেলো আেও িলোনলোন েলোতেে গকউ গকউ বেলোস-
কতটি গিলোতগন, জবতেষ কতে যখন েলোেলো খুব 
েীেল িূগি্থি অবথিলোে মতধ্ জনতিতক গেম 
েলোখতে বলো েক্ত জেললো অঞ্চলতক নেম কেলোে 
িন্ আগুন জ্লোললোন । এবং কলোতিে সময় ঘন 
ঘন বেলপ্রেলোে, বন্লো বলো অন্লোন্ দুঘ্টনলোয় বলো 
গগলো়িলোজল-সহলোয়ক সুেষিলোবুতটে অিলোতববুতকে 
সংরিমে, রিমলোগে কলোজে এবং জবজিন্নœ 
েলোেীজেক আঘলোতেে কেলো বতলন । "

এক "িলোমলো িলোমলো" একজট ব়িেলোরে গেতক নেমকলঁোেলো বলোলজেতে �লোলতে। েজব কতেতেন 
আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে।

একিন খজনিীবী মজহললো আকজেক টুকতেলো িলো়িতেন। েজব কতেতেন আতলজসিয়লো 
ওতয়ব্লোে।

ঘনটলোখলোতনক রেতমে চূ়িলোন্ত েে্ হতললো গসলোনলোে একজট 
গেলোট েললো। েজব কতেতেন আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে ।

চুল গবেী কতেতে গসই সলোতে আকজেক জেতষ চূে্ 
কেতে এবং জেশুতেে খলোওয়লোতচ্ছ। েজব কতেতেন 
আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে।

>>
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   প্রজেজষ্ঠে ইউজনয়ন আতদিলোলতনে উেলোসীন-
েলোে কলোেতে, এই খজন রেজমকেলো গসলোযিলোল 
জমজডয়লোে গনটওয়লোক্গুজলে মলোধ্তম জনতিেলো 
সংগজঠে হতে শুরু কতেতে। ইউজনয়নিুক্ত 
জকেু প্রজেষ্ঠলোন যলো প্রজেজনজধবে ও অংেগ্হতেে 
গষিতরে সংখ্লোই খুব কম জকন্তু নেুন রূতে উদ্ভূে 
হতচ্ছ গযমন রেজমক েেলোমে্ অজফস, সমলোজধ 
সজমজে এবং অজিবলোসী অজধকলোে সজমজেগুজল।   

গিলোহলোন্সবলোতগ্ে গময়ে হলোেমলোন মলোেলোবলো গঘলোষেলো 
কতেজেতলন গয এই েহেজট "মলোেলোত্মক জবেয্-
গয়ে" সম্মুখীন (েজববলোে টলোইমস, ২৫ নতিবিে, 
২০১৮) অজনয়জ্রিে খজনে ঘটনলো যখন নলোটকী-
য়িলোতব েজেবজে্ে হতয়জেল ; জেজন গঘলোষেলো 
কতেজেতলন, অনবধ খজনি রেজমক িলোমলো িলোমলো 
গিলোহলোন্সবলোতগ্ অে্ন্ত জ্লনতযলোগ্ গ্লোস এবং 
জ্লোললোনী ললোইতনে কতয়ক জমটলোতেে মতধ্ জব-
গস্লোেে ঘজটতয় েহেজটতক এক অিূেেূব্ জব-
েয্তয়ে কবতল এতনতে । জেজন গঘলোষেলো গেন 
এে মতধ্ যজে গকলোনও ললোইন ষিজেগ্থি হয়, 
েতব ৩০০ জমটলোে ব্লোসলোতধ্ে মতধ্ সমস্ জকেু 

"প্রজ্লন" কেলো হতব । জসজট কলোউজন্সতলে এক 
কম্কে্লো সলোনতড টলোইমসতক বতলজেতলন গয 
১৪০ জকতললোজমটলোে গগলোলকধলোঁধলোে কলোেতে 
েহতেে মূল অংেগুতললোে ধতসে আেঙ্লোয় 
েতয়তে। নেুন এবং জবে্মলোন টলোতনতলে জনতচ 
অনবধ খজনিীবীেলো খনন বলো জবতস্লোেে ঘটলোতচ্ছ 
।
সুেেলোং খজন রেজমকতেে জেতঠ জনজম্ে এই 
গসলোনলোে েহেজট গিলোজসে েজেে্ক্ত স্বতে্ে 
খজনতে "অনবধ খজনিীবী" জহসলোতব িীজবকলো 
জনব্লোহ কেলোে িন্ মজেয়লো নলোেী এবং েুরুষ-
গেে কবতল েত়ি। যজেও গকউ গকউ এই 
সলোহসী খজনিীবীতেে কলোেতে "মুক্ত বলোিলোে" 
এবং উতে্লোক্তলো গচেনলো উেযলোেন কতে েলোতকন 
জকন্তু কলোল্ গেলোললোনলোই বহু েেক আতগ লষি্ 
কতেজেতলন গয, "সমলোতিে মলোনজবক ও প্রলোকৃ-
জেক েেলোে্তক জবনটি নলো কতে গয গকলোনও 
জিজনস েীঘ্ সময় ধতে অজস্বে জটজকতয় েলোখতে 
েলোতে।"

েজেতবে জবেয্তয়ে ষিজেগ্থি খজনিীবী    

সম্প্রেলোয়গুতললো এই অজনজচিে সম্প্রেলোতয়ে
সুেষিলোে িন্ গনটওয়লোক্ গঠন কতেতে। এই 
উতে্লোগগুজল গেলোললোনলোই কেৃ্ক সমজে্ে কেলো 
েলোল্লো আতদিলোলতনে রূেকল্প বীি জকনলো 
যজেও েলো অসম্ব বতল মতন হতচ্ছ, েতব 
মলোইতকল বুেলোওয়এবং কলোল্ ফন গহলোতর্ে কল, 
গবলোজড্উতয়ে সলোতে েলোতেে কতেলোেকেতন, 
"গিলোহলোন্সবলোতগ্ে আতদিলোলন " মেতক সমে্ন 
কতে । গিলোহলোন্সবলোতগ্ে আতদিলোলনতক েলোেলো 
গলতখন এজট েেবে্ী বে্জবতবিষ আতদিলোলন, 
েলোিননজেক িলোঙ্গতনে আতদিলোলন । এজট েীব্ 
প্রজেতযলোজগেলো, সলোমলোজিক জবিলোিন এবং 
"সমলোতিে একজট গিীে জবকৃজে" এে একজট 
আতদিলোলন।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্:
আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে 
<alexiawebster@gmail.com>
এডওয়লোড্ ওতয়ব্লোে 
<edward.webster@wits.ac.za>

অেীতেে আনুষ্ঠলোজনক খনন ব্বথিলোে জবেেীতে অনলোনুষ্ঠলোজনক খজনিীবী নলোেী, েুরুষ 
এবং েলোতেে েজেবলোে। েজব কতেতেন আতলজসিয়লো ওতয়ব্লোে।
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> ডলোনেজথি িনজপ্রয়েলো

িলোগ্ গলেকলোে, জিতয়নলো জববেজবে্লোলয়, অজ্রিয়লো এবং আইজসএ গতবষেলো কজমজটে সেস্ সমলোিজবজ্লোন সম্জক্ে (আেজস ৩০), 
ক্লোজেনলো আতট্রেইটলোে, ইস্তিন গ্লোিকিলোে এবং সলোস্কিলো জেনডললোে, জিতয়নলো জববেজবে্লোলয়, অজ্রিয়লো

ই
উতেলোতেে ডলোন-েথিলো  েলগুজল ২০০৮ সলোতল আজে্ক এবং েীব্ 
অে্ননজেক সঙ্তটে েতে আে্-সলোমলোজিক েজেবে্তনে েলোেলোেলোজে 
সেকলোেী প্রজেষ্ঠলোতনে উেে আথিলোিলোিন হ্লোস গেতক উেকৃে 
হতয়তে। নেুন েেলোদেীে শুরু গেতকই এই েলগুজলে অতনকগুজল 

সলোমলোজিক প্রশ্নতক েলোতেে েলোিননজেক কম্সূজচতে জনতয় এতসতে । অজি-
বলোসনতক এক গকন্দীয় সমস্লো জহসলোতব গবতে জনতয়, এই েলগুজল ২০১৫ 
সলোতল জবেুল সংখ্ক েেেলোে্ীে আগমনতক িনগতেে মতধ্ জবেজক্ত ও 
েত্রুেলোতক একজরেে কেতে সফলিলোতব ব্বহলোে কেতে েলোতে। েলোতেে 
কল্লোেমূলক উগ্বলোে যলো জকনলো েলোতেে েলোিননজেক গকৌেল এে জিজতি 
মূলে কল্লোে-েলো্রে-বলোন্ধব বক্তব্ এবং আেও আরিমেলোত্মক উগ্ িলোেী-
য়েলোবলোে বলো গিতনলোতফলোজবক অবথিলোতনে উেে। এই প্রজরিয়লোতে, ডলোন-েথিলো 
েল  সংহজেে েতষি েলোতেে অবথিলোতনে অিুহলোে গেজখতয় এজট আে েলোি-
বনজেক বলোম েলতক গক গেত়ি গেয় নলো। উেলোহেেস্বরূে, হলোতঙ্গজেয়লোন প্র-
ধলোনম্রিী জিটিে অেবলোন েেেলোে্ীতেে িন্  হলোতঙ্গজেয়লোন সীমলোন্ত বতন্ধে 
জবষয়জট ইউতেলোেীয় সংহজেে একজট উেলোহলোেন জহসলোতব উেথিলোেন কতে-
জেতলন।

গতবষেলো প্রকল্প  “সংকতটে সমতয় সংহজে” (এস ও জস আে আই এস) 
সংহজেে ধলোেেলোতক েলোে সূচনলোলনি জহসলোতব প্রেীকী সংগ্লোম জনতয়তে। 
প্রেীকী সংগ্লোতমে মলোধ্তম, আমেলো জবেক্গুজল গবলোিলোতে চলোইজে যলোে 

মতধ্ (সজম্মজলে) ব্জক্তেলো  েলোতেে সলোমলোজিক জবতবেে েৃজটিিজঙ্গ অতন্ে 
উেে চলোজেতয় গেওয়লোে গচটিলো কতেন। এজট উিয়তকই আমেলো যলো সজঠক 
বলো িুল, িলোল বলো মদি, মূল্বলোন বলো মূল্হীন বতল জবতবচনলো কজে এবং 
"প্রেীকী সীমলোনলো" এে সলোতে উিয়ই সম্ক্যুক্ত যলো গললোকতেে েতল 
জবিক্ত কতে এবং সলোেৃযি এবং অন্তিু্জক্তে অনুিূজে বেজে কতে। প্রকল্প-
জট অজ্রিয়লো এবং হলোতঙ্গজেে উেে েৃজটি জনবদ্ধ কতে । এই গেেগুজলতে  
অে্ননজেক সংকতটে  প্রিলোব খুব আললোেলোিলোতব েত়িতে,  েতব েলোিনন-
জেক উন্নয়তনে গষিতরে একই ধলোেলো লষি্ কেলো যলোয়। সংখ্লোগে এবং 
গুেগে উেলোতিগুজলে জিজতিতে এবং রেলোয়লোংগুতলেন েদ্ধজে ব্বহলোে কতে, 
SOCRIS সলোমলোজিক েজেবে্ন এবং েলোিননজেক মননেীলেলো বলো সলোব-
গিজটিজিজটে মতধ্ িজটল সম্তক্ে গিীে উেলজধি সেবেলোহ কতে।

সংহজে ও সম্জক্ে প্রেীকী সংগ্লোতমে ধলোেেলোগুজল জবতলিষে কেলোে িন্, 
আমেলো সংহজেে কল্পনলো কেলো সম্প্রেলোতয়ে গষিরে  বলো সীমলোনলোে মলোরেলো, 
সংহজেে জিজতি এবং সংহজেমূলক কম্কলোডি জবতবচনলো কতেজেললোম, উেলোহ-
েেস্বরূে, সুেীল সমলোতি। অজ্রিয়লো এবং হলোতঙ্গজেতে িুললোই গেতক গস-
গপ্টবিে ২০১৭ এে মতধ্ েজেচলোজলে SOCRIS িজেেজট কলোতিে বয়সী 
ব্জক্ততেে প্রজেজনজধ নমুনলোে উেে জিজতি কতে বেজে হতয়জেল। গললোতকেলো 
কলোতেে সলোতে সংহজে প্রকলোে কতে, কখন এবং গকন অন্তক সলোহলোয্ 
কেলোে িন্ েলোয়বদ্ধ গবলোধ কতে এবং েলোেলো জবজিন্ন গগলোষ্ঠীে িনগতেে 

>>

সংহজেে েৃজটিতকলোে

 হলোতঙ্গজেে বেুলোতেত্ নেুন রেম আইতনে জবরুতদ্ধ 
জবতষিলোি, িলোনুয়লোেী ২০১৯। 
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িন্ কল্লোে-েলোতটিে সমে্তনে েতষি েতয়তে জকনলো গস সম্তক্ েে্ 
উেলোততিে   জবতলিষতেে মলোধ্তম এক  গিীে উেলজধি প্রেলোন কতে।

একজট গুরুবেেূে্ গতবষেলো প্রশ্ন জেল: গয গেেগুজল গিীেিলোতব জবিক্ত 
বতল মতন হতচ্ছ, েলোতেে মতধ্ কী ধেতনে জবজিন্ন সংহজে ধলোেেলোগুজল 
গবলোিলো যলোয়, উেলোহেেস্বরূে, েেেলোে্ী সমে্ন, উেলোয়-েেীজষিে সলোমলোজিক 
সুজবধলোগুজল বলো গেলোমলো সংখ্লোলঘুতেে েতষি েলো্রেীয় সমে্ন সম্জক্ে জবষ-
য়গুজল? সংহজে সম্জক্ে গললোকতেে মেলোমে অনুযলোয়ী গগলোষ্ঠীিুক্ত কেলোে 
িন্, সমীষিলোে েে্গুজলতক একজট েজেসংখ্লোনগে ্লো্লোে জহসলোতব 
জবতলিষে কেলো হতয়জেল যলোে ফলশ্রুজেতে প্রজে গেতে সলোেজট গ্রুে গেখলো 
যলোয়। আচিতয্ে জবষয়, জকেু গ্রুে উিয় গেতে একই েকম সংহজে ধলোেেলো 
গেলোষে কতে। উেলোহেেস্বরূে, একজট "সংহজে জবহীন এবং জনজ্রিয়" 
গগলোষ্ঠীতক  েজেবলোে এবং েলো়িলো প্রজেতবতেে সংহজে সীমলোবদ্ধেলো  এবং 
নলোগজেক সমলোতিে কম্সূচীে  অিলোতবে বিলোেলো কল্লোে েলোত্রেে েতষি সলোমলোন্ 
সমে্ন বিলোেলো জচজনিে কেলো হয়। সংহজে ধলোেলোবলোজহকেলোে অন্ গমরুতে 
আমেলো উিয় গেেগুজলতে একজট "সংহজেেূে্  এবং সজরিয়" গগলোষ্ঠী 
গেখতে গেতয়জে, অে্লোে্ কল্লোেমূলক  েলোত্রেে িন্ েৃঢ়  িনসমে্ন এবং 
নলোগজেক সমলোি সংগঠতনে উচ্চ স্তেে জরিয়লোকললোতেে বিলোেলো জচজনিে 
সংহজেে একজট জনেে্ন গেখলোয়। েবুও, এই গগলোষ্ঠী সংহজেে গপ্রজষিে 
এই গেেগুজলে মতধ্ জিন্ন: অজ্রিয়লোতে মলোনুষ সমস্ মলোনবিলোজেে িন্ 
উতবিগ প্রেে্ন কতে, হলোতঙ্গজেতে উতবিগ িলোেীয় েয্লোতয় সীমলোবদ্ধ।

েতব িনসংখ্লোে একজট ব়ি অংে এই চেমেথিলোে দুই গমরুে মতধ্ অব-
জথিে হতে েলোতে। গসখলোতন আমেলো সংথিলোে জিজতি এবং গষিতরেে  জবজিন্ন 
সংজমরেতেে েলোেলোেলোজে জরিয়লোকললোতেে স্তেে জবজিন্ন সংজমরেে প্রেে্ন 
কতে, এমন আেও গবে কতয়কজট গগলোষ্ঠী সনলোক্ত কেতে েলোজে। জকেু জন-
েে্ন গকবল একজট গেতে জবে্মলোন েতব সব্লোজধক সুপেটি েলোে্ক্ 
গেতেে েলগুজলে আকলোতেে সলোতে সম্জক্ে। যজে আমেলো েলগুজল বলো 
সংহজেে প্রকলোেগুজল এক সলোতে গ্হে কজে এবং গকবলমলোরে একচ্ছরেেলো 
এবং অন্তিু্জক্তে মতধ্ েলোে্ক্ কজে, অে্লোৎ গললোতকেলো িলোজেগে এবং 
িলোেীয়েলোবলোেী সীমলোনলোে েতষি জকনলো বলো সব্িনীন সংহজেে েতষি, 
আমেলো গেখতে েলোজচ্ছ গয অজ্রিয়লোতে ৬২% অন্তিু্জক্তক সংহজেে েতষি,  
গযখলোতন হলোতঙ্গজেে উতিেেলোেলোতেে মতধ্ গকবল ৩৯% িন এে েতষি 
।জবেেীতে, প্রলোয় ৪০% হলোতঙ্গজেয়লোন িলোজেগেিলোতব বলো িলোেীয়িলোতব সী-
মলোবদ্ধ সংহজেে প্রজে সমে্ন  প্রকলোে কতেতে গযখলোতন অজ্রিয়লোে উতিেেলো-

েলোতেে মতধ্ গসই ধেতনে মেলোমে ২৭% গষিতরে প্রতযলোি্।

উিয় গেতেে গিতনলোতফলোজবক বলো  উগ্িলোেীয়েলোবলোেী এবং ওতয়লতফয়লোে 
গকজন্দক েলগুজলে েজক্তে কলোেতে আমেলো সংহজেে চজেরেগুজল েলীয় েে-
দিগুজলে সলোতে গমতল জকনলো েলোও গেখতে আগ্হী জেললোম। গযমনজট প্রে্লো-
েলো কেলো হতয়তে, চূ়িলোন্ত এবং িনেলোেলোজ্রিক ডলোনেথিী েলগুজলে েতষি 
েজক্তেলোলী সমে্ন উিয় গেতেে অ-সংহজেযুক্ত এবং িলোেীয়িলোতব-
একতচজটয়লো সংহজে ্লো্লোতেে মতধ্ েলোওয়লো যলোয়। েতব, আমেলো আেও 
গেখতে গেললোম গয অন্তিু্ক্ত ্লো্লোেগুজলে মতধ্  (হলোতঙ্গজেতে ২০% 
এবং অজ্রিয়লোয় প্রলোয় ১৫%) সব্লোজধক সংখ্ক িনগে এই েলগুজলে 
সমে্ক। এে অে্ এই গয, জকেু গললোক এই েলগুজলতক গিলোট গেয় েলোতেে 
গিতনলোতফলোজবক এবং কল্লোে উগ্বলোেী অবথিলোতনে কলোেতে নয়, বেং েলোে 
েজেেথিী অবথিলোন সত্বিও । এ গেতক আমলোতেে প্রচজলে ধলোেনলোে জবরু-
গদ্ধও সেক্ হওয়লো উজচে গয উগ্ ডলোন েথিলোেলো   িনসংখ্লোয় জবে্মলোন 
মতনলোিলোতবে প্রজেজনজধবে কতে,  কলোেে গবে জকেু গললোতকেলো জিন্ন কলোেতে 
এতে আকৃটি হতে েলোতে।

ডলোনেথিী িনেলোজ্রিক্তকেলো (েেুজলিম)জনতয় বে্মলোন জবেতক্ে জবেলোল 
অংতেে জবেেীতে, গসলোজরিস প্রকতল্পে ফললোফলগুজল গেতক িলোনলো যলোয়  
গয শুধু মলোরে একজট জনজে্টি সলোমলোজিক গগলোষ্ঠী  নয়, গযমন বজঞ্চে রেজমক 
গরেেীেলো, যলোতেে গিলোটেলোন সুেূে-ডলোনতেে সলোফতল্ে ব্লোখ্লো গেয়, বেং 
জবজিন্ন িন গগলোষ্ঠী েলোতেে জনি জনি কলোেতেও এতেে সমে্ন জেতে 
েলোতে। যজেও জন্ ময্লোেলোতবলোধ, বঞ্চনলো এবং েলোিননজেক ষিমেলোহীনেলোে 
অনুিূজে সে্ই গুরুবেেূে্ কলোেে, জকন্তু আচিয্িনকিলোতব অজ্রিয়লোন এবং 
হলোতঙ্গজেয়লোন উিয় গেতে উগ্ ডলোন েথিলোে  সহলোনুিূজেেীলতেে একজট প্র-
িলোবেলোলী অংে জবতিেলোলী, সমলোি সমলোেৃে এবং সলোম্প্রজেক আে্-সলোমলো-
জিক েজেবে্ন গেতক উেকৃে।

সংহজে েৃজটিতকলোে সমলোতি জবিলোিন এবং ডলোনেথিী েলোিনীজে সমে্ন 
কেলোে সম্তক্ আমলোতেে সজঠক গবলোিলোে গষিতরে মূল্বলোন অবেলোন েলোতখ। 
সংহজে ধলোেেলো এবং েলীয় েেদিগুজলে মতধ্ একজট জনজে্টি জমল েতয়তে। 
েবুও, কল্লোেবলোেী উগ্ মেলোেতে্ে  গুরুবে সত্বিও, আমেলো এই েলগুজলে 
সলোফল্তক গকবল "বি্নীয় সংহজে" জহসলোতব জচজনিে কেতে েলোজে নলো। 
জবতেষে, েলোতেে বক্তব্গুজলে জবেেীতে েলগুজল এমনজক িলোেীয় গগলো-
ষ্ঠীগুজলে িন্ একজট উন্নে কল্লোে েলো্রেতক সমে্ন কতে নলো। সবতচতয় 
ব়ি কেলো, সংহজেে জনেে্নগুজল প্রলোয়েই িজটল হয় এবং েেবে্ী বি্ে্েলো 
এবং বিন্দ্বগুজল জবজিন্ন েষি গেতক েলোিননজেক মজবললোইতিেতনে বলো 
িত়িলোকেতেে িন্ একজট জনজে্টি উনু্ক্তেলো সেবেলোহ কতে।

সেলোসজে গযলোগলোতযলোতগে িন্ Jörg Flecker <joerg.flecker@univie.ac.at>

১.  এই প্রকল্পজট অে্লোয়ন কতেতে  অজ্রিয়লোন জবজ্লোন েহজবল এফডলোব্ুএফ (এনআেআই I 2698-G27) 
এবং হলোতঙ্গজেয়লোন ববজ্লোজনক গতবষেলো েহজবল ওজটকলো (এনআে. এএনএন 120360)।

িলোগ্ গলেকলোতেে সেলোসজে সকল গযলোগলোতযলোগ <joerg.flecker@univie.ac.at>
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অজ্রিতয়ে জিতয়নলোয় বে্বলোতেে জবরুতদ্ধ জবতষিলোি প্রেে্ন, মলোচ্ 2019 । েজব: িলোগ্ 
গলেকলোে।
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