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Abstract
The term globalization is very much used in every sphere of life and also in the policy
making for the last three decades. The intention of globalization as put forward by the
supporters is to remove poverty, inequality and also to increase the income of the people.
But after three decades it is found that globalization could not achieve its objectives and
goals. Infect, poverty and inequality is rising throughout the world and particularly in case
of Third World countries. The Human Development Report is the evidence of demerits of
globalization, where we see how the development of poor countries have suffered because
of globalization. Women are the worst sufferers of globalization. Around 50% of the world
population is women and suffering and problems of women have increased with
globalization. In this paper I shall discuss the position and problems of women after the
globalization.
াম্প্রবতকালর ‘বফশ্বায়ন’ ফা ‘বুফনায়ন’ কথাবি তযন্ত বযবচত একবি ব্দ। তলফ কথাবি ফভয় বিক অক্ষবযক লথে
ফযফহৃত য় না। একবি বফলল ধযলনয অবথেক নীবত মায ভূর বববি লরা ঈদাযীকযণ  বফযাষ্ট্রীয়কযণ। এয ভূর প্রফক্তা লরা
অন্তজোবতক থেবাণ্ডায, বফশ্বফযাঙ্ক এফং বফশ্ব ফাবণজয ংস্থা। এআ ংস্থাগুবর শুধুভাত্র তত্ত্বগত ফা যাজননবতক ধাযণায ভলধযআ
ীবভত নয় --- দদনবিন জীফনমাত্রায ঙ্গ বালফআ ফহুর বযভালণ ফযফহৃত লে। ফাস্তফতঃ বফশ্বাম্রাজযফাদী বক্ত বফগত দুআ
দক ধলয এআ ব্দবি মলে রাবরত কযলছ তাাঁলদয অলযা বধকতয ভুনাপা জেলনয স্বালথে। মবদ বফশ্বায়লনয ঘঘালণালত্র
ঙ্গীকায কযা লয়বছর ঘম এবি ফযফায কযা লফ জাবত যাষ্ট্র ফবকছুয উলবে এক বফশ্বফযাী াবফেক ঈনেরয়লনয দৃবগববঙ্গ বনলয়।
বফশ্ব ফাবণজয ংস্থায বাবতয বালায় - ‚বফশ্বায়ন এভন এক বফশ্ব ্াভ িন কলযলছ, ঘমখালন ক্ষুধা, দাবযদ্র্য এফং
শ্চাদদতায বফরুলে ং্াভ তীব্রতয লে‛। বকন্তু বযালয বফলয় ঘম যাষ্ট্রংলঘয ভানফ ঈনেরয়ন দবরর ১৯৯৮-এ স্বীকায
কলয ঘনয়া লয়লছ ঘম, বফশ্বায়লনয আবতফাচক, গবতীর, ঈদ্ভাফনী, বযফতেনীর বদকগুবর বফদযভান, ঘতভবন াাাব এয
ঘনবতফাচক, বংাত্মক এফং প্রাবন্তকীকযলণয বদকগুবর ফতেভান। এয ভলধয ফলচলয় ঈলেগজনক লে ক্রভফধেভান দাবযদ্র্য,
মায পলর নূযনতভ ঘভৌবরক প্রলয়াজন ঘভিালত ক্ষভ তৃতীয় বফলশ্বয ঈনেরয়নীর ঘদগুবরয এক-তৃতীয়াং ভানুল মায ংখযা
অনুভাবনক ১৯০ ঘকাবি। এলদয ভলধয প্রায় ৭০-৭৫ তাং নাযী  বশু।
অফায ‘নাযী’ ম্পলকে ুরুলতলেয ধাযণা ঘফ যযভয়। কাযণ কখলনা ঘ বক্তরূবনী, কখলনা নযলকয োয। নাযী কাজ
কলয, ঘফা কলয, ঘমৌনঙ্গী লত ফাধয থালক, ন্তালনয জন্ম ঘদয়, অফায ঘ বারফাল, ববভান কলয, কাাঁলদ-াল, ুরুল
তাআ তাাঁলক ম্পূণে ফজ্ঞা কযলত ালয না, কবফয কল্পনায় ঘ লয় লি ‘লধেক ভানফী’। ঘক্সীয়ায ফলরবছলরন - ‚নাযী,
ায়, দুফের, বনশ্চয়তাূণে তাাঁয জীফন‛। রুলা ভলন কলযন - ‚নাযী স্বাধীনতায ঘমাগয নয়, লনযয ফফতেী থাকাআ তাাঁয
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লক্ষ ঘফব ুবফধা‛। যাবযগিলরয ভলন লয়বছর - ‚নাযীয বকছু ঘভৌবরক গুণাফরীয বাফআ, নাযী য়ায ঘছলন ভূর
কাযণ‛। িভা যাকুআনা নাযীলক ম্পূণে ভানুল ফলর গণয কযলতন না, তাাঁয ধাযণায় ুরুল লে অধায অয নাযী অলধয়,
অলধয়য ঈয অধায ফেদা কতৃেত্ব কলয। বকন্তু অন ফযবক্তত্ব  গুণনায় নাযী ঘম ুরুললয ভত ভমোদাফান  বফবগ লয়
ঈিলত ালয ঘ ম্পলকে ধাযণায স্পগতা অজ কালিবন। কাযণ ফতেভালন াম্রাজযফাদী বক্ত ুাঁবজফালদয অ্ানলক
কামেকযী কযলতআ বফশ্বায়লনয ঘভাড়লক নাযীলদয ঘদ  রূলৌিমেলক কালজ রাবগলয় ঘপবয কযলছ ঈদায থেনীবতয ঘভাভয়
দৃবগনিন ফাজাযজাত াভ্ী। শুধু ুবজাঁয চরভানতা বফশ্বভয় ছবড়লয় ঘদয়াআ নয় াাাব যাজননবতক, াভাবজক, াংস্কৃবতক
প্রবতবি ঘক্ষলত্রআ ধনফাদী দেলনয অবধতয কালয়ভ কযলত বফশ্বায়লনয ঘদাাআ ঘদয়া লে।
বফশ্বায়লনয বফলাক্ত ঘছাফর অজ বক্ষা ংস্কৃবত  াভাবজক ঙ্গনলক জজেবযত কলয তুলরলছ। ধ্রুদী ুস্থ ংস্কৃবতয
বফযীলত ঘবাগফাদী ণয ংস্কৃবতলক ঈজীফয কলয ফাজাযী ংস্কৃবতলক চাবলয় ঘদয়ায প্রবক্রয়া চরলছ। তরুণ প্রজন্মলক
ঘমৌনতা  বংাশ্রয়ী বফকৃত ংস্কৃবতয ঘঘযালিাল অফে কযলত ঈদযত াম্রাজযফাদী বক্ত। ফাজায থেনীবতয ভলতাআ ফাজায
ংস্কৃবতয খণ্ড বনয়েণ চায় ধনফাদী ঘদগুবর। এযা গণংস্কৃবত  ঘরাকায়ত বল্প ংস্কৃবতয বযফলতে ফক্ষয়ী বফকৃত
ংস্কৃবতয বফস্তৃবত ঘিালে বফশ্বায়লনয নালভ। এয কুপরগুবর আবতভলধযআ ঘবাগ কযলত শুরু কলযলছ বফববনের ঘদলয বফললত
ঈনেরয়নীর তৃতীয় দুবনয়ায ভস্ত ংলয দবযদ্র্ জনগণ মাাঁলদয ভলধয অলছ নাযী, বশু, শ্চাদদ জনলগাষ্ঠী, ঘদীয়
জনভাজ, জাবতগত  ফণেগত ংখযারঘু ম্প্রদায় এফং শ্রবভক-কৃলক  ভস্ত শ্রভজীফী জনগণ। মায ভলধয অভায ভূর
অলরাচয বফলয় এআ ুাঁবজফাদী অ্ালনয নালভ ঘম ‘বফশ্বায়ন’ ফা ‘বুফনায়ন’ ব্দবি প্রচবরত অধুবনক বফলশ্ব এয প্রবালফ ‘নাযী’য
ফতেভান ফস্থান।
এখালন ঈলেলখয বফলয় ঘম, ুাঁবজরবিয বফশ্বায়লনয াাাব অধুবনক বফলশ্ব বফশ্বায়লনয নালভ ঘশ্রবণ ঘাললণয বফশ্বায়ন
লে। বফললত দবযদ্র্লদয ভলধয দবযদ্র্তভ ং নাযীলদয অথে-াভাবজক ফস্থান বকবালফ বফবিত লে - নাযীলদয াভাবজক
বফনেরতা তাাঁলদয ঘিলর বদলে এ বফলয়গুবর অজ খুফআ গুরুত্বূণে বফশ্বায়লনয প্রলঙ্গ। অন্তজোবতক ঘক্ষলত্র এফং বফববনের ঘদলয
বফশ্বায়লনয বফরুলে প্রবতফালদ বফুর ংলয নাযীযা অজ ং্ালভয প্রথভ াবযলত এল দাাঁবড়লয়লছ। বফশ্বজুলড় ঘম প্রবতলযাধ
অলিারন চরলছ তাযআ ঙ্গ বললফ ২০০০ ালরয ৮আ ভাচে বফশ্ব নাযী দমাত্রা ংগবিত য়।
৮আ ভাচে ঘথলক ১৭আ লটাফয মেন্ত বফশ্বজুলড় বতন তাবধক ভবরা ংগিলনয ঈলদযালগ ১৫৯বি ঘদ ঘথলক ৬ াজায
ভবরা ংগিন মুক্তবালফ বফশ্বায়ন, কািালভাগত ুনবফেনযা নীবত, ঈদাযীকযণ, ঘফযকাযীকযণ, ফাজায থেনীবত বফললত
তৃতীয় বফলশ্বয ঘদগুবরয ঊণজালরয বফরুলে বফলক্ষাব প্রদেন কলয যাষ্ট্রংলঘয ভাবচলফয কালছ স্মাযকবরব ঘ কযা য়।
মালত ১০ ঘকাবি ভবরায স্বাক্ষয বছর। এআ দমাত্রায নযতভ যণববন বছর- বফলশ্বয ঘদল ঘদল নাযীলদয প্রবত ক্রভফধেভান
বংস্র অক্রভণ  দাবযদ্র্যতায বফরুলে বফলক্ষাব, নাযী-ুরুললয ভলধয দফলভয দূয কযা এফং ৃবথফীয ভস্ত ধনী দবযলদ্র্য ভলধয
ভফন্টন।
অফায ঘফবজ+৫-এয বফশ্ব নাযী লেরলন বেধাীনবালফ ফরা লয়লছ ঘম ফতেভান থেননবতক ুবফধাগুবর ভবালফ
ফবিত লে মায পলর নাযী-ুরুললয থেননবতক ফযফধান অলযা ফৃবে ঘলয়লছ, দাবযলদ্র্যয নাযীকযণ অলযা তীব্র লয়লছ,
বরঙ্গগত দফললভযয ভাত্রা উবেভুখী, কালজয ফস্থায ব্নবত ঘলিলছ, শুধু তাআ নয় কালজয বযলফলয বনযািা বফবিত লয়
মালে, বফললত ফাধযতাভূরক বালফআ লনক নাযীলক ংগবিত ঘক্ষলত্র কাজ কযলত লে। মায পলর য এভনকী ্াভীণ
কালজয ঘক্ষলত্র বযলফ  বনযািায বালফ নাযীযা বুগলছ। তলফ বফশ্বায়ন ভুবগলভয় ংখযক নাযীয জীফলন স্বতেতা এফং
ফৃিয থেননবতক ুলমাগ এলন বদলর ফৃৎ ংখযক নাযীআ অলযা প্রান্তফাীবন লয় লড়লছ - প্রবতবি ঘদলআ ঘমলতু ধনীদবযলদ্র্য ভলধয দফলভয তীব্রতভ লে মায প্রবতপরন ঘিলছ বরঙ্গ দফললভযয ফাস্তফতায়।
বূবয বূবয ঈদাযণ ঘদয়া মায় ঘম তথাকবথত ংস্কালযয এআ মুলগ ঘভলয়লদয বফরুলে প্রকালয াভাবজক যাধ এফং
ফযবক্তগত ঘলযায়া বংস্র অক্রভণ দুবিযআ ভাত্রা ঈলেগজনকবালফ ফৃবে ঘলয়লছ বফশ্বায়লনয প্রবালফ। নাযী-অলিারলনয প্রচায
খুফ পরবালফআ তুলর ধলযলছ ঘম, বফশ্বায়লনয কাযলণ এআ কািালভায ভলধয ঘশ্রবণ দফললভযয তীব্রতা মত ফৃবে ঘলয়লছ,
বতৃতে এফং নাযীলদয প্রবত ফঞ্চণা বিক ততিাআ ফৃবে ঘলয়লছ। ালথ ালথ ঘভলয়লদয ঈয থেননবতক, াভাবজক দাত্ব
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চাবলয় ঘদয়া লে, মবদ বযফায বিবকলয় যাখায প্রলয়াজলন ঘভলয়লদয কবিন দাবয়ত্ব ারন কযলত লে। প্রকৃত লথেআ
‘বফশ্বায়ন’ ঘকানবালফআ বরঙ্গ বনযলক্ষ নয়।
বফশ্বায়লনয পলর ঘভলয়লদয কালজয ুলমাগ প্রাবযত লে এযকভ একবি ঢক্কাবননাদ প্রায়আ ঘানা মায়। বফশ্ব শ্রবভক
ংস্থায ক্ষ ঘথলক বকছুিা বযভালণ লর এবয়ায ঘদগুবরলত ভবরালদয কালজয ুলমাগ ফৃবেয বযংখযান বদলয়লছ। এয
ভূর কাযণ - ‚নাযী-শ্রবভকযা লনক ঘফব নুগত  ফাধয কতৃেলক্ষয কালছ, ঘরেড আঈবনয়ন অলিারলন মুক্ত নয়, কভ
ভজুবযলত কাজ কযলত আেুক এফং বফফা  ন্তানম্ভফা লর ছাাঁিাআ কযলত ুবফধা‛। কালজয বযলফ বফশ্বায়লনয বযবালায়
নভনীয় শ্রভ তে। ফতেভান বযবস্থবতলত বকন্তু এবি বফযীত লথেআ ফযফহৃত য়। ‘নভনীয়’ ভালন কালজয বযলফ ঈাদান,
ফাজায, চাবদা, ভুনাপা ফআ বযফতেনীর। এয পলর নাযী-শ্রবভকলদয চবযত্র লে লনক ঘফব স্থায়ী, চুবক্তফে এফং
াভবয়ক। নযবদলক গৃজাত দ্র্ফয ঈৎাদলন নাযী-শ্রবভকলদয ঘফবযকভ মুক্ত কলয ঘদয়া লে মাাঁলদয ঘকান ধযলনয শ্রভ
ুযক্ষা ঘনআ। নাযীয কভেজীফলন এআ ঙ্কি ঘনীবূত লে বফশ্বায়লনয পলর। ঘআ ক্ষবতকয প্রবাফ বনলয় যাষ্ট্রংঘ একবি দবরর
প্রকা কলযলছ, মায নাভ ঘদয়া লয়লছ ‘নাযী  থেননবতক ঙ্কি’।
জীবফকায ঘক্ষলত্র প্রথলভআ অক্রান্ত লে ঘভলয়যা। বফশ্বায়লনয ুপরকাভী রূল যাষ্ট্রায়ি প্রবতষ্ঠানগুবরয
ঘফযকাযীকযলণয পলর যাষ্ট্রায়ি ংস্থাগুবর মখন ুাঁবজফাদীলদয ালত স্তান্তবযত লে থফা বাযী বল্প  ভূর বল্পগুবর
রুি লয় লড়লছ, ফা ফন্ধ লয় মালে তখন প্রথভ ছাাঁিাআ-এয খড়্গ ঘনলভ অললছ ভবরা শ্রবভকলদয ঈয। এছাড়া মখন
ঘকালনা বলল্প নতুন প্রমুবক্ত অভদাবন লে তখন ঘআ প্রমুবক্ত অয়ি কযায প্রলে স্ববাফতআ প্রবক্ষলনয বালফ ঘভলয় শ্রবভক
ফা কভেচাযীযা ববছলয় ড়লছ। এআ ঘক্ষলত্র তাাঁযা ঈোস্তু ফা প্রাবন্তক লয় লড়লছ। াাাব কৃবলকালজ কভেযত নাযীভজুযযা
অজ ঙ্কলিয কফলর। দবক্ষণ ঘগারালধেয তৃতীয় দুবনয়ায ঘদগুবর ভূরত কৃবলপ্রধান। কৃবলকালজ ঘখালন ভবরালদয ং্ণ
৫০-৮০ তাং। বকন্তু বফশ্বায়লনয প্রবালফ বধক ভুনাপা জেলনয স্বালথে কৃবলকালজ ঈনেরত প্রমুবক্ত অভদাবন এফং গতানুগবতক
েবতয বযফতেলনয পলর ফহু ভবরা কভেচুযত লে প্রবতবদন। অলর ঈনেরত ধনফাদী ঘদগুবরয চাবদা ঘভিালত কৃবললক্ষলত্র
অলযা ঘফব ভুনাপা জেলনয রলক্ষ যপ্তাবনজাত কৃবলদ্র্ফয ঈৎাদলনয ঈয ঘফব ঘজায ঘদয়া লে। ঘমভন অভালদয ঘদল
কাজু, ভারুভ, পরফাবগচা, পুরফাবগচা প্রবৃবত চাল লে ধানী জবভলত। নযবদলক ধনফাদী ঘদগুবর বনলজয ঘদলয কৃলকলদয
বতুেবক বদলয় স্তায় কৃবলণয তৃতীয় বফলশ্বয ফাজালয চারান বদলে। এয পলর ঘভলয়যা দুবদক ঘথলক অক্রান্ত লে- কৃবলভজুয
বালফ কভেলঙ্কাচন এফং খাদযয ঘািবত লর খাদয ্লণয ুলমাগ হ্রা। মবদ ফাবণবজযকীকযলণয পলর স্তা ভজুবযলত
বকছু বকছু ঘটলয ঘভলয়যা কালজয ুলমাগ য়লতা অলগয ঘথলক ঘফব ালছ, বকন্তু তা লে বনতান্তআ স্থায়ী এফং াভবয়ক।
এছাড়া কৃবলজবভ স্তান্তয  কৃবললক্ষলত্র অয একবি বফদ ঘ লক এলনলছ। ঈফেয কৃবলজবভ, যণয, ্াভীণ ঈেৃত জবভ
নগযায়ন ফা বল্পায়লনয কাযলণ বফবক্র লে। এআ জবভগুবরলত বফলদী ুাঁবজ রিী কলয ফাবণজযলকন্দ্র, মেিন ঘকন্দ্র, ফহুতর
অফান গলড় ঈিলছ। কৃবলজবভ ঙ্কুবচত লে, বধক ভুনাপা রালবয অায় খাদযয ঈৎাদলনয ফদলর নগদ য
ঈৎাদলনয বদলক ঘঝাক ড়ায পলর ফহু নাযীশ্রবভক অজ দুাত এক কলয ৃবগকতোয স্মযণানের লত ফাধয লে।
বফশ্বায়লনয বল্প ঘক্ষলত্র এক বফুর বযফতেন ঘলিলছ ভস্ত ঘদল। এভনকী ঈনেরত ধনকাভী ঘদগুবর বল্প ঙ্কি
ঘথলক ভুক্ত নয়। ঈদাযণ স্বরূ ফরা মায় ফহুজাবতক কলোলযন ঘরববস্ট্র আঈলযাল চাযবি কাযখানা ফন্ধ কলয ঘদয়ায
পলর ১৫০০ নাযীশ্রবভক কভেচুযত লয়লছ। ফযং বধক ভুনাপা ফাড়ালনায জনয ঘকাম্পাবন আঈলযালয যতরী এরাকায় নতুন
ঘফ কলয়কবি কাযখানা খুলরলছ এফং প্রবূত স্তা ভজুবযলত নাযীশ্রবভক বনলয়াগ কযা লয়লছ। অফায ফযফা ফাবণলজযয
ঘক্ষলত্র ফাধ নীবতয পলর ুাঁবজফাদী ঘদগুবরয ফযাঙ্ক, ফীভা নযানয বযলফাভূরক ঘক্ষত্রগুবরলত বফলদী
ঘকাম্পাবনগুবরয নুপ্রলফ ঘলিলছ। এয পলর রাবভূরক ফলর ফহু যাষ্ট্রায়ি ংস্থা ফন্ধ থফা ঘফযকাযীকযণ কযা লয়লছ,
এআ কাযলণ ফযাক ালয শ্রবভক ছাাঁিাআ লে মায ভলধয একবি ফড় ংআ লে নাযীশ্রবভক ফা কভেচাযী। ঘস্বো ফয প্রকল্প
ফা ঘানাবর কযভদেলনয ভাধযলভ এলদয ফাধয কযা লে চাকুবয ঘথলক বফদায় বনলত। অভালদয ঘদল বফশ্বায়লনয এআ প্রবক্রয়া
গত দ ফছলয প্রায় ১ ঘকাবি শ্রবভলকয চাকবয বছবনলয় বনলয়লছ। াম্প্রবতককালর আঈবনললপয একবি ভীক্ষায় ঘদখা ঘগলছ ঘম
ূফেতন ভাজতাবেক যাষ্ট্র যাবয়ায় বফগত দলক ২৫ বভবরয়ন ভানুল কাজ াবযলয়লছ, মায ভলধয ১৫ বভবরয়ন লে নাযী।
ঈনেরত ধনফাদী ঘদগুবরয যাজা ঘখাদ অলভবযকালত ঘভলয়লদয জীবফকায ফাজায ভিা। মবদ অলভবযকায় শ্রবভক বযফালযয
চাযবিয ভলধয বতনবিআ ভূরত ঘভলয়লদয ঈাজেলনয ঈয বনবেরীর। বকন্তু ঘভলয় শ্রবভকযা একআ কালজ ুরুললদয তুরনায়
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াঁবচ তাং কভ ভজুযী ালে। বফশ্বায়লনয কুপলর নাযী-ুরুললয ভজুবযয পাযাক ক্রভাগত বালফ ঘফলড় মালে। ৃবথফীয
একবি ঈনেরত ঘদ জাান, ঘখালন প্রায় ৪ রক্ষ কভেযতা নাযী ছাাঁিাআলয়য কফলর লড়লছ। জাালন কভেযত বধকাং ঘভলয়আ
বযলফাভূরক ঘক্ষলত্র কাজ কলয মাাঁলদয ঘফতন ূণেভয় কালজয লধেলকয কভ। থোৎ ঈনেরত প্রমুবক্তয ভাধযলভ ঈনেরততয
বজবন ঈৎাদন কলয ফাজালয প্রবতলমাবগতায প্রলয়াজলন, বনবফেচালয শ্রবভক ছাাঁিাআ চরলছ- এলদয ফৃৎ ংআ নাযী।
ঈদাযণস্বরূ ফরা মায় ভাবকেন ফহুজাবতক ংস্থা ‘নাআক’ “এয ৭০ াজায শ্রবভক মায ভলধয ১৭-২১ ফছলযয নাযী শ্রবভলকয
ংখযা ৭০ তাং। এআ ভস্ত ঘভলয়লদয ঘফতনক্রভ এতআ বনম্নগাভী ঘম এআ ভস্ত তৃতীয় বফলশ্বয ঘভলয় শ্রবভকযা ১৫০০ ফছয
কাজ কযলর তলফআ একজনআ ভাবকেন ঈচ্চদস্থ বপলয ১ ফছলযয ভান ঘফতন লফ। এআবালফ ভভজুবয ঘথলক ফবঞ্চত কলয
প্রবতভাল ১০ রক্ষ ঘকাবি িাকা ঈয ফাড়আ ভুনাপা জেন কযলছ ুাঁবজবত ফযফায়ী ঘগাষ্ঠীগুবর।
ভস্ত বফশ্বজুলড়আ স্তায় েফয়ী নাযীশ্রবভকলদয কালজ বনলয়াগ কযা লে। প্রায় দ ঘকাবি শ্রবভক ফতেভালন যপ্তাবন
ঘাধন ঞ্চর ফা ভুক্তফাবণজয ঞ্চলর কাজ কযলছ। এআ শ্রবভকলদয ভলধয ৬০ তাংআ নাযী শ্রবভক। ঈদাযণস্বরূ ফরা মায়ফাংরালদলয ফস্ত্রবলল্প ফতেভালন প্রায় ৮২ তাং ঘভলয় কাজ কলয। জাভাআকা এফং শ্রীরঙ্কালত ভুক্ত বল্প ফাবণজয ঞ্চলর
কভেযত শ্রবভকলদয ভলধয প্রায় ৭০ তাংআ নাযী। এলদয কাজগুবর ভূরত চুবক্ত বববিক স্থায়ী। ঘকান শ্রভ অআন ফা ঘরেড
আঈবনয়ন বধকায এখালন চর। ভ্ বফলশ্ব এআ ধযলণয কালজ প্রায় ২০ ঘকাবিয ঘফব ঘভলয় কভেযত। এলদয জনয ঘকান শ্রভ
ুযক্ষা অআন না থাকায ঘকালনা দুঘেিনা, ুস্থতা ফা প্রবতফন্ধকতায ঘকান দায় ভাবরকক্ষ ঘনয় না। এভনকী প্রূবতকারীন
বাতা ফা ছুবি এযা ায় না, বধকাং ঘক্ষলত্র স্বল্প বযলয, অধা ন্ধকায খুবযয ভলধয বদলন ১৬/১৭ ঘন্টা একবি িুলর
ফল থফা াাঁিুভুলড় ফল কাজ কযলত য়। এছাড়া এআ ভস্ত ঘভলয়লদয অলযা একবি ফড় ভযা ফাস্থান। বল্পাঞ্চলর
কাজ কযায পলর দূযদূযান্ত ্াভ ঘথলক এআ ঘভলয়যা লনলকআ কালজ ঘমাগ ঘদয়। ফাবড় ঘথলক মাতায়াত কযা এআ অলয় এলদয
লক্ষ খুফআ ফযয়াধয, ভয়-ালক্ষ ফলি। পলর বল্পাঞ্চলরয াাাব ঘছাি ঘছাি কুিুবযলত লনলযা-বফজন একলত্র
থালক। াফাবযক জীফন বফবছনের এআ ঘভলয়যা ভানবফক এআ বযলফল কাজ কযলত কযলত এলদয জীফনবক্ত বফনগ লয় লড়
এফং ুস্থ ঘনাংযা বযলফল থাকলত ফাধয য় য় বযফালযয একিু স্বােলিযয জনয। মবদ ক্রফধেভান শ্রলভয ফাজালয এযা
ক্রলভআ াঙলতয় লয় লড়লছ।
বফশ্বায়লনয পলর অয একবি ফলড়া ভযা লে স্থানান্তয। শুধু ুাঁবজ নয় শ্রভ স্থানান্তবযত লে বধক ভুনাপায স্বালথে।
বযংখযান নুমায়ী (ILO) এবয়ায প্রায় ১৫ রক্ষ ভবরা অআবন ফা ঘফ-অআবন বালফ বফলদল কভেযত। ভধযপ্রালচয ফতেভালন
এআ ধযলনয কভেযত ভবরায ংখযা প্রায় ১০ রক্ষ। শ্রীরঙ্কায বফভান ফিলযয এক ভীক্ষায় ফরা লে ভধযপ্রালচয কালজয
ঘখাাঁলজ মাযা মালছ তালদয ভলধয ৮৪ তাং নাযী এলদয ভলধয অফায ৯০ তাং গৃ বযচাবযকায কাজ কলয। অভালদয
ঘদল দবক্ষণ বাযত ঘথলক ভূরত ফহু ঘভলয় নাে, অয়া ফা বযচাবযকায কাজ বনলয় ভধযপ্রালচয মান প্রবতফছয। বফশ্বায়লনয
ভথেকযা ফয ফরলছন এয পলর নাযীলদয অথে-াভাবজক স্বাধীনতা ফৃবে ালে, নাযীযা াবযফাবযক গবণ্ডয ফাআলয ঘফবযলয়
অায ুলমাগ ালে। এিা ফাস্তফ তয লর এআফ নাযী-শ্রবভকযা ভূরত বতন ধযলনয অক্রভলনয বকায লে (ক)
জাবতগত বফলেল ফা ফণেগত বফলেললয বকায। ঘআ ভস্ত ঘদলয াভাবজক ফস্থালন একদভ বনলচয াবযলত তাাঁযা থালক।
ঘআ ভস্ত ঘদলয বফববনের ধযলনয াভাবজক যালধয ফবর লনক ভয় তাাঁলদয লত য়। (খ) শ্রবভক বললফ নয় ফযং
লনক ভয় ণয ললফ তাাঁযা ফযফহৃত য়। গৃ বযচাবযকায কালজয ঘকালনা বযভা ঘনআ, ুবচবকৎায ঘকালনা ুলমাগ
ঘনআ, ফযং ঘকঈ মবদ ন্তান-ম্ভফা য় তখন তাাঁলক ফবষ্কায কযা য়। (গ) এআফ ঘভলয়লদয ভলধয একিা অতঙ্ক কাজ কলয
লচনা বযলফ, বালা, ংস্কৃবতয পলর বনলজয ভযায কথা কাঈলক জানালত ালযনা। বনলজয ঘদলয দূতাফালয াাময
ায়ায ঘম ুলমাগ অলছ তা তালদয প্রায় ফাযআ জানা।
নযবদলক বফশ্বায়লনয প্রবক্রয়ায নাযীলদয ভলধয দাবযদ্র্যকযণ প্রবক্রয়া দ্রুততয লে। এয পলর নাযী াচায এফং বততা
ফৃবি ঘফলড় চলরলছ ঘজায কদলভ। মেিন ফাবণলজয ঘভলয়লদয ঘমৌন ঈাদান বললফ তুলর ধযা এফং মেিকলদয অকলেণ
কযা ফহুলদল থেনীবত  ংস্কৃবতয ঙ্গ বললফ কাজ কযলছ। তাআ ফাজায থেনীবতয প্রফক্তাযা নাযীলদলয ফযফালক অআবন
স্বীকৃবত ঘদয়ায জনয বফববনের ঘদল চা ৃবগ কযলছ। কাযণ তাাঁযা জালন বততা ফৃবি মবদ অআনী স্বীকৃবত রাব কলয তলফ এআ
ফযফায় যভযভা ফাজায দতবয লফ। ঈলেলখয বফলয় ঘম নাযী  বশু াচায ফতেভালন একবি রাবজনক ফযফা। অন্তজোবতক
Volume- VI, Issue-IV

April 2018

82

বফশ্বায়ন  নাযী

Arjun Chandra Debnath

াচায চক্র অজ বক্রয়বালফ নানা ঘদল কাজ কলয চলরলছ। এয লঙ্গ মুক্ত অলছ কলয়ক াজায ঘকাবি িাকায ঘরনলদন।
ৃবথফীয বফববনের ঘদল লণো্াবপ ফা ব্লু বপলেয জনয ঘাদাযীবালফ ঘভলয়লদয বনলয়াগ কযা লে। নাযীলদ ফযফালক এখন
ঘা ফা শ্রভ ফযফস্থায় ন্তবুেক্ত কযায বফুর প্রয়া চরলছ। পলর ঘপববরবি গারে, বিাবরবি গারে এযা এখন ঘক্স
িুযবযজলভয নযতভ প্রধান অকলেণ। ূত্র ভলত ১৮ ফৎয ফয়লয বনলচ ১২ রক্ষ ফাবরকা প্রবতফছয াযা বফলশ্ব ঘদ ফযফায়
বনমুক্ত য়। থাআরযাণ্ড, বপবরবনস্ এআ ভস্ত ঘদগুবর এলত ীলে স্থালন যলয়লছ।
বফশ্বায়ন ফা বুফনীকযলণয অলযকবি প্রয়া লরা ঘভলয়লদয বুফনলভাবনী কলয ঘতারায জনয প্রাধনী ংস্কৃবত। ফহুজাবতক
ংস্থা এফং ঘদব প্রাধন ঈৎাদনকাযী দফদুযবতক ংস্থাগুবরয গণভাধযলভয বফজ্ঞান নাযীলদলক াবজলয় ঘতারায নন্ত
বফনন বনলয় াবজয। ঘকান যাভু, াফান থফা বক্রভ ফা নযানয প্রাধান ফযফায কযলর ঘভলয়যা ঘরায় বফশ্বুিযীয
তকভা জয় কযলত াযলফন তাাঁয নানা যা প্রবতবনয়ত অকৃগ কযলছ তাাঁলদয। ঘৌিমেবাু ঘভলয়যা বক্ষা, খাদয ঘথলক
্াবধকায বদলে প্রাধন দ্র্ফয ঘকনায ঘক্ষলত্র। এয জনয ঘমলকালনা বালফ ঈাজেন কযলত তাাঁযা প্রস্তুত। তাআ লযয
বরলত-গবরলত এভনকী প্রতযন্ত ্াভগলে বফঈবি ারোলযয অবফবোফ ঘিলছ। এয লঙ্গ াো বদলয় অলস্ত অলস্ত তৃ লয়লছ
বফঈবি বিবনক। ঘভলয়যা বনলজলদয ঈফেী ফা বতলরািভা কলয ঘতারায জনয প্রবতলমাবগতা চারালে- পাাঁলদ ড়লছ ংখয
দবযদ্র্ এফং শ্চাদদ ংলয ঘভলয়যা। থোৎ তযন্ত ুলকৌলর ঘভলয়লদয িালক অয ভমোদালক বফশ্বায়ন বফনলনয ফস্তু
কলয তুরলছ।
তএফ াম্রাজযফাদী বফশ্বায়লনয বফরুলে তাআ বফকল্প বফশ্ব গড়ায রলক্ষয স্র নাযী প্রবতফালদ াবভর লেন। ‚ নাযীয
বফরুলে এফং মুলেয বফরুলে নাযী‛- এআ ফক্তফযলক তুলর ধলয বফশ্বায়ন বফলযাধী ফযক ভলঞ্চ ঐকযফে প্রবতলযাধ গলড় ঘতারায
অহ্বান ঈলিলছ। য়ার্ল্ে ঘাযার ঘপাযালভয নাযীলদয বস্তত্ব অজ অক্রান্ত ফহু ভাত্রায়। কনযাভ্রুণ তযা, বশু কনযা তযা,
ণজবনত কাযলণ বনমোতন, ঘপ্রলভ প্রতাযণা ফা াভাবজক কুংস্কায এফং ঘমৌন বংস্রতায কাযলণ ফহু স্র জীফন অজ াবযলয়
মালে বফশ্ব ঘথলক। থোৎ বফশ্বায়লনয নি অক্রভণ প্রবত লদ লদ নাযীলদয বস্তত্বলক, স্বাতেযলক কলয তুলরলছ বফনের। তাআ
ফরা মায়- Women’s lives in new economy links together transformation that are affecting
woman in factories, and farms, as peddlars and professionals, as neighbors, mothers and
wife, in an old age and even in the womb.
ায়ক ্ন্থঃ১। ভানফী ঘচতনা বফশ্বায়ন  নযানয প্রঙ্গঃ- প্রদীন দাগুপ্ত, প্রকা “ ২০০৫, ভৃতলরাক াবতয বযলদ,
ঘভবদনীুয “ ১।
২। নাযী  বফশ্বায়নঃ- ম্পাদনা “ যাভরী গুপ্ত, ভাবরনী বট্টাচামে, ইবতা ভুলখাাধযায়, প্রকা “ ২০০৪, নযানার ফুক
এলজবি প্রাআলবি বরবভলি , কর “ ৭৩।
৩। দনবতকতা  নাযীফাদ দােবনক ঘপ্রবক্ষলতয নানা ভাত্রাঃ- ঘপারী দভত্র প্রকা “ ২০০৩, বনঈ এজ াফবরাে
প্রাআলবি বরবভলি , কর “ ৭৩।
৪। স্ত্রীবরঙ্গ বনভোণঃ- ভবেকা ঘনগুপ্ত, অনি াফবরাে প্রাআলবি বরবভলি , কর “ ৯, প্রকা “ ১৯৯৯।
৫। নাযী  নাযী ভযাঃ- মলাধযা ফাগচী, নুগু প্রকানী, কর – ৯, প্রকা – ২০০২।
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