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Abstract
Women are victims of patriarchal politics historically. But after rapid education and
participation of women in employment or economic empowerment of women have brought
change in women’s life and they now struggle for equity and justice. But the changing
global culture shapes women’s attitude like as competition with males. They use to enter
different service sector where their body is used as erotic capital. On the other hand, the
rampant corruption in our society is an urgent issue of concerned in every sphere of the
society. The women are being used as bribe and thus, they are entering into another world
of sex industry as call girl to enjoy a modernised consumerised life. This is a cause of
violence of women in our society. So, how gender equity and women’s empowerment would
be fostered in our society are the prime focus of this article.

প্রােীনকার থেকক ধতৃতাধিকতা ফা ুরুলতাধিক ভাজ ফযাফস্থা নাযী ুরুকলয ম্পধি ফা ুরুকলয ধধকায
ধাকফ ধযগধিত। এআ ধধকায প্রাককাকর ধফফা প্রধতষ্ঠাকনয জন্ম এফং ম্পধিয ধধকায অআকনয ভাধযকভ ফরফৎ
কযা । আা ুরুলোধরত ভাজ ফযফস্থা নাযীকক ফীবূত কযায এক ুককৌর েক্রান্ত। কাযি াভাধজক ৃঙ্খরায
নাকভ নাযীকক ধনিি কযায ঈা ধবন্ন ধকছু ন। ভাবাযকতয মুকগ এয দৃষ্টান্ত ফহুর। থমভন থরৌদীয ধফফাকয
স্বংফয বা রক্ষ্যকবকদয ভাধযকভ াত্র ধনফবােন  ধফফা। এখাকন নাযীয আচ্ছা-ধনচ্ছা, ছন্দ-ছন্দ অভর
াধন। অফায াাকখরায ফাধজ থরৌদী। এখাকন নাযী ঈৎককাকেয ফা ফাধজয ধকায। প্রাক-ধিধি বাযকত এফং
ধিধি ানাধীন বাযকত তীদা ফা ভযি প্রো নাযী ধনমবাতকনয এক ুেতু য ুরুল থকৌর। আধতা
মবাকরােনা কযকর এরূ এক ধফার তাধরকায ভুকখাভুধখ কত । ফরাফাহুরয এ শুধু ুরুকলয করঙ্ক ন, ভাজ
 বযতায রজ্জা। ভাজকক ধধছক যাখায এক কদমব প্রকেষ্টা। ুরুলতাধিকতায এআ ধদকধিকক অাত অড়ার
ককয নয অয একধদকক নজয থদা জরুধয, কাযি থমখাকন নাযী নযবাকফ ুরুকলয থবাকগয  থকৌকরয
ধকায। নাযী থমখাকন তায যীয  থমৌনতাকক থবাকগয াভগ্রী ধাকফ ফযফায কযকছ। নযধদকক ুরুল নাযী
যীযকক কাভনা  থযাজগাকযয স্ত্র ধাকফ ফযফায কযকছ।
ফতবভান ভাকজয ধফধবন্নস্তকয ঈৎককাে প্রা কগােকয থগােকয () অআনানুগ ফধাধযত এক প্রো ধাকফ
ভাকজয ধফধবন্নস্তকয জার ধফস্তায ককযকছ। তকফ এআ প্রো থম তীকত ধছর না, তা ধকন্তু ন। কাযি আধতাক এয
ুফব-ুরুকলয ধযে য। তকফ ফতবভাকনয ফহুরুী ফহুর ধযধেধত থমন ধনধিত ফং ধফস্তাকয। মায ভকধয
ংমভ ফা ধনিি প্রা থনআ ফরকর েকর। এয জনয ফযআ অকন্দারন ফা কেতকনয থরাককয বাফ ধতযআ এক
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তীি ঙ্ককিয ভকতা। মা অফায নফদয  ফকি। এয ধফস্তায গাকছয াতায জাধরকাকায ধফনযাকয ভকতা োধযধদকক
ছধড়ক ড়কছ। প্রিত গিতাধিক বাযকত যাজনীধত এফং তায যাজননধতক দর ফা দরগুধরয কাকছ এক ধফকচ্ছদয
 ধযামব ি। এফায অা মাক ঈৎককাকেয থভািাভুধি একিা ধাযিা। এআ ঈৎককাে র থরাবনী ধনধলদ্ধ
ঈায মা ফাড়ধত ুধফধায ধফধনভ ভাধযভ। ঈৎককাে গ্রীতা তায দ ফা ভমবাদায নযা ফযফাকযয ভাধযকভ
ফাধিত ুধফধা দাতাকক প্রদান ককয োকক। থকাকনা ধফকল ুধফধাধি াআক থদায জনয। তকফ আা গরাধঃকযকি
ধফকল ধযতৃধি অকন। কাযি থবাগফয ফাজাকয থবাগগ্রস্ত ভানুকলয নানান অা অকাঙ্ক্ষা ূযকিয এক নযতভ
ঈা মা তায ভা ভাআকন ফা শুধু ৎ ধযশ্রভ ভাধযকভ ূযি কযা প্রা ম্ভফ। ঈক ৌককনয ধযন নুমাী
ঈৎককাে নানান যককভয ক োকক। এক কো আা ফহুরূী ফা ফহুধফধ। থমভন নগদ িাকা, নানান ভুরযফান াভগ্রী
(কানাদানা থেকক ধনতযপ্রকাজনী াভগ্রী= থিধরধবন, ফ্রীজ, থযধফ্রকজকযিয, ভাআকক্রাকবন, কধম্পঈিায প্রবৃধত),
ানী  থরাবনী খাদয াভগ্রী মা অফায ানারা, থযেঁস্তাযা ফা থাকিকরয তাযা ংখযায দ্বাযা ধনধবা ধযত ।
তাধরকা ধফার কর অয এক ঈকেখকমাগয ঈক ৌকন র নাযীয যীয তো নাযী থমৌনতা। মাা প্রা ফধাধযত
ধফধবন্ন ফড় ফড় deal এ ফা অদান প্রদাকন। এআ নাযী অফায ধনধবাধযত/ধনফবাধেত  ফ  াযীধযক থভদ ফহুরতা
তো থৌন্দকমবয ঈয। কাযি ঈৎককাে গ্রীতায রুধে এয ধনিবাক। কখকনা তাকদয কাকছ ১৪-১৮ ফৎকযয ফাধরকা,
কখকনা অফায ২২-২৪ ফৎয ফস্কা ভধরা, অফায দৃধষ্ট কখকনা ৩২-৩৫ ফৎকযয ধফফাধত ভধরায ধদকক। অকর
এআ ধফকৃত কাভুককদয থমৌন ক্ষ্ুধা  এক ভানধক  োধযধত্রক ধফকাকযয ধযে। েে থমৌনতা এক ধনিি থমাগয
জজধফক প্রধক্রা, মা নযধদকক থোকখয ভ্রভ  ফরা থমকত াকয। এআ ধফকাযগ্রস্ত থমৌনতা াভাধজক ধফৃঙ্খরায
কাযি। ধযাকয  ধযতাকয ধফল থম, অভযা প্রকাকয এয ধফকযাধীতা, ভাকরােনা ফা েধযকত্রয তীনা
থদখাকর অড়াকর এয জনয রারাধত এফং নাযীয প্রধত নানান তীমবক ভন্তফয অভাকদয অর রূকয ধযে
প্রকা ককয োকক।
ুনঃধযা  ধযতাকয ধফল ফবাধুধনক ধফশ্বাধত ভাকজ মখন নাযীয ভানাধধকায এফং ধতৃতাধিকতায
কযার গ্রা থেকক ভুধিয রড়াআ েরকছ, থআ ভাকজ নাযীয যীয ঈৎককাকেয ঈক ৌকন ধাকফ মবফধত কচ্ছ।
এ ধক ধযকিয জফলযভতা! আা ধক অফায থআ ুরুকলয নতুন এক েক্রান্ত? হুকয ফা গ্রাভয নফয ধধক্ষ্তা  কভবধনমুিা
অধুধনক থালাকক-অাকক ধজ্জতা রাযভী নাযীয অফাধ ধফেযন/দাধক থফড়ান (অফায কখকনা কখকনা ভদয
ফস্থা াকত জ্বরন্ত ধগাকযি ধনক) ধক থকফর থালাকী নাযী স্বাধীনতা ফা স্বাধীনতায ুফবাবা না নতুন ককয
যাধীনতা। নাযী স্বং তায যীযকক ফা ুরুকলযা নাযীয যীযকক erotic capital ধাকফআ ফযফায কযকত
ঈদযত। না এ এক ধযকিয থস্বচ্ছাোধযতা! অকর ফতবভাকন অভযা থদখকত াআ (য ফা গ্রাভ ফবত্রআ) ধফজ্ঞান 
ধফকনাদন ভাধযভ ভানুকলয জীফকন এক গুরুত্বূিব বূধভকা ফতীিব ককছ এফং তা ভানুকলয প্রধতধদকনয
জীফনমাকনয ধাযক  ফাক। ফরাফাহুরয ধফশ্বান পকর অভাকদয ভাকজ থম দাধযরতায ংজ্ঞা  ভাকাধিয
ধযফতবন ঘকিকছ তা থকফর অায, ফাস্থাকনয ঈয ধনববয ককয ন। অধুধনক ধফকনাদন থমভন থিধরধবন,
থভাফাআর  অকযা ধনতযপ্রকাজনী াভগ্রী ফযফাকযয ক্ষ্ভতায ঈয। এয প্রবাফ অভযা থদখকত াআ ুপ্রবাত
থেকক শুবযাধত্র মবন্ত জীফকনয প্রধতধি ককভব। তা খাফায ধনফবােন, থালাক–অাক এফং নযানয ফ ধকছুআ ধফজ্ঞান
ধনববয। আা ফহুজাধতক ংস্থা ঈৎাধদত কিযয জ ধফক্রীয এক ধবনফ থকৌর। থদখা মা থম, এআ ংস্থাগুধর
মকেচ্ছ বাকফ নাযী যীযকক ধফজ্ঞাকনয স্থূর থমৌন ফস্তু ধাকফ ফযফায ককয েকরকছ। নাযীয থমৌনতা তায অর
ফাজায ধযায  িয ধফক্রীয ভূর ঈাদান। তাআ অভযা জুকতায কাধর থেকক ঈচ্চধবরাী কিযয ধফজ্ঞান থদধখ
নাযীয নানান থমৌন অকফদকনয ধফকৃধত ছধফ। এফং ধফজ্ঞান  ধফকনাদন ভাধযভগুধর থম থকান ফকয নাযী, ধশু
থেকক ফস্কায োা াা, রুধে  ন্তুধষ্ট ফআ ধফজ্ঞান ধনিি ককয োকক। অফায ধফকনাদন  ধফজ্ঞাকনয
তাযকাকদয ভকতা জীফন ধফরা নকর কযা ফ ফকয নাযীয প্রফিতা ক দাধড়েঁককছ। নাযী র প্রকৃধত। থ
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ভাকজয নতুন প্রাকিয প্রফভান ধাযা  ভাজ ধফকাকয নযতভ স্তম্ভ। েে থআ নাযী অধুধনকতায াকে াকে
াযাকচ্ছ তায ধনজস্বতা। এ ধক ধফড়ম্বনা ন?
প্রিত স্বাভী ধফকফকানকন্দয ািাকতযয ধলযকদয াকে ককোকেন ঈকেখয। ধফকদধনী ধলযাকদয ঈকেকয
ধতধন ফকরধছকরন থম তাকদয ুরুলকদয ভকতা জীফন—মান দ্ধধত ফহুর প্রংনী। ধকন্তু এআ ুরুকলাধেত অোয
ফযফায জদনধন্দন ুখী জীফকনয ন্তযা, কাযি তাা াভাধজক প্রধতষ্ঠান ধফকযাধী। এয জনযআ তাকদয ভকধয ধফফা
ধফধচ্ছকনয ংখযা ক্রভফধবভান, ন্তানীনতায প্রফনতা কনক থফধ আতযাধদ।ধতধন থখাকন বাযতী নাযীকদয
অদবকক প্রাধানয ধদকধছকরন। ফতবভাকন কী বাযতী নাযীয জীফন ািাতযানুকযকি ধফধিত? নাযী ধক্ষ্ায ধফস্তায,
কভবধনমুধি এফং নানান ধযফতবন কে থ বাকফ নাযীয ফস্থান াল্টাকরা না থকন? এ ধফলক নাযীয এক থায
ফতাযিা ধযামব।
ঐধতাধকবাকফ, থফযাফৃধি অভাকদয ভাজ ফযফস্থায তো ধনতাধিক ভাজ ফযফস্থায নাযী থালকিয এক
ঈকেখকমাগয ধদক ধনকদব ককয। এআ থায ধকায ভূরত গধযফ  নীেু থশ্রধিয ভধরাযা। দাধযরতা, ধরি জফলভয,
কভ ফক ধফফা  ধফফা ধফধচ্ছন্নতা এফং ুরুকলয প্রতাযিাআ প্রধান কাযি। এআ করধঙ্কত থাআ ক ঈকি
ভধরাকদয অভযি থমৌন তযাোকযয াকে থফেঁকে োকায একভাত্র ে। তকফ এআ থা ফা ফৃধিয নানান প্রকাকযয
(াযা ৃধেফীকত নানান ভীক্ষ্া জানা থগকছ থম এআ থা প্রা ২৫ যককভয) -মা ভূরত ফযফায স্থানানুমাী
ধনধবাধযত । থমভন ধততােী, Street sex worker, massage parlour, ডাক ফাধরকা প্রবৃধত। একদয ভধয
ডাকফাধরকা (call girl) নযতভ। মাযা Customer ফা Client এয ধনফবাধেত স্থাকন ধগক থমৌন ধযতৃধি প্রদান
ককয োকক। একদয থমৌনেীয ভকতা থকান ধনধবাধযত জাগা থনআ। ফযফাধি একজণ্ট ফা দারাকরয ভাধযকভ
ধযোধরত । একজন্ট ফা থমাগাকমাগকাযীযা নাযী (ডাক ফাধরকাকদয) ঘধনষ্ট ম্পবককয (ফন্ধু/অত্মী)ভকধয কড়।
এআফ থমাগকমাগকাযীয ভাধযকভ নগয-য-ভপস্বর এরাকা নাযীয যফযা ধফযত। এআফ থমাগাকমাগকাযীয
তাকদয থযাজগাকযয একিা বাকরা ং বাগ থক োকক। ধফধনভক ডাকফাধরকাযা থমভন client এয থমাগান ান,
থতভধন থকান ধফকদ ফা client এয তযাোয ফা অধেবক থরনকদকন ংক্রান্ত ভযা ভাধান ককয োকক। এআ
প্রফকন্ধয অকরােয ধফল র ডাক ফাধরকা মাযা ঈৎককাকেয ঈক ৌকন।
প্রিতঃ ঈকেখয থম, ৩০ জন ডাক ফাধরকা মাকদয ফ ১৮-৩৫ এয ভকধয এআ অকরােনায ঈজীফয ধফল।
অরাোধযতায ভাধযকভ জানা মা থম, এআ নাযীযা র করকাতা কযয ফাধন্দা। একদয ফযফা থকফর ভাত্র
করকাতা য  অকাকয এরাকায ভকধয ীভাফদ্ধ ন। এযা client এয োধদা নুমাী ধফধবন্ন িূধযষ্ট
এরাকা ি থদ। এভনধক এযা থায কাযকি ধফকদক ধগক োকক। ভীক্ষ্া ধক্ষ্াগত থমাগতযা নুমাী থদখা
থগকছ থম, ৩০% ককরজ/ধফশ্বধফদযারকয ছাত্রী মাকদয ১০% ধফধবন্ন থজরা/ধিভফকিয াকয যাজয থেকক অগতা।
তাযা কেকর ফা থধং থগে ধাকফ ফফা ককয। ৪০% ভধরা ধফধবন্ন থফযকাযী ংস্থা কভবযতা। এফং তাকদয
কধবক ধভধডা ফা glamour জগকতয াকে মুি। ফাধকযা ধফধবন্ন ধং ভকর থরকয কাকজ মুি ফা ধফধবন্ন
ধপকয ধযকধনষ্ট। ফাধক ৩০% ভধরা গৃফধূ মাযা থকফর স্বাভী  এক ন্তান ধনক য তরীয অফাকন
ফফা ককযন। একদয কাকযা কাকযায স্বাভী ফাআকয োককন ফা একদয াযাধদন একা একাআ োককত । এআ
ভধরাযা প্রকতযককআ ধফশ্বধফদযারকয ধক্ষ্ায অতা ফা ধক্ষ্া ম্পূিব ককযকছ। অেব াভাধজক ধদক থেকক এযা
প্রকতযককআ বাকরা ফস্থাকন। ধকন্তু তাকদয বাফ ঈন্মাদনাভ জীফকনয। একদয কাকছ জীফন ভাকন enjoy নতুন
নতুন ঈা  জফধেত্রতা। নাযী ধাকফ াকফকী কতবফয ফা ভা-ফাফা, ংায, ধযজন-ধযফায  ন্তান
গুরুত্বূিব ন। এগুকরা ফফবযতায প্রকা ভাত্র। এফং এযা বীলিবাকফ অধুধনক  অধুধনকতা ভি।
জানা থগকছ থম এযা থস্বচ্ছা এআ থা থফকছ ধনককছ। একদয ৮৫% এয একজন্ট র একদয অত্মী ফা
ধনকি ফন্ধু। ধততাকদয ভকতা এযা দাধযরতা, ধরি জফলযভতায ফা প্রতাযিায কাযকি এআ থা মুি ধন। এযা
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যংকয ধধকাযী

য জীফকনয থবাগধফরাকক ুকযাভাত্রা অস্বাদকনয থতু এআ থা– মা নাাক কনক েব একন ধদকত
াকয। থদখা থগকছ থম, ফকয ধফোকয ৩০ ঈদ্ধব ফস্কা ভধরাকদয এআ ফৃধিকত োধদা  থযাজগায ফবাকক্ষ্া
থফধ। থকান থকান থক্ষ্কত্র এআ থশ্রধিয ডাক ফাধরকাকদয ভাধক ংগ্র প্রা রক্ষ্াধধক ফা তায থফধ েব। তকফ
থফধয বাগ ডাক ফাধরকাকদয ভাধক থযাজগায ৫০,০০০ এয কভ থফধ। তৎ নযানয অকযা নানান
থবাগাভগ্রী। অফায থকঈ থকঈ (প্রা ৫৬% ডাক ফাধরকা) থপ্রধভকায কাকছ বাকরাফাা প্রতাধযত। এফং কনক
অফায থমৌন প্রতাযিায ধকায। কাকযা কাকযা (২৫%) ফাফা-ভায াকে ধতি ম্পবক, এযা ধযফায থেকক ধফধচ্ছন্ন।
ল্প ফক ধযফাকযয জাকন্ত ধফফা এফং ধযিত জফফাধক ম্পকব, কয তায ধফধচ্ছন্নতা। ভীক্ষ্া অকযা থদখা
থগকছ থম, ১২% ডাক ফাধরকা গ্রাভ থেকক এককছ করকাতা কয ঈচ্চধক্ষ্া রাকবয থতু। তাকদয ধযফায 
মকেচ্ছ চ্ছর। ধকন্তু ফন্ধু-ফান্ধকফয প্রবাফ  প্রকযােনা এআ থা। ংগৃীত তেয ধফকেলি ককয াা থগকছ থম,
এআ থা প্রকফকয কাযি কনক ভ ফাফা-ভা । এআ গকফলিা ডাক ফাধরকাকদয ভকধয প্রা ৭% নাযী ফাফাভাকয আন্ধকন এআ ফৃধিকত। একদয থফধয বাগ ১৪-১৮ ফছকযয। এখাকন আা প্রধিধানকমাগয থম, তাযা ককরআ
কযয নাভকযা আংকযজী ভাধযভ ধফদযারকয ািযতা ছাত্রী। একদয অংধক ভকয এআ থা ধযফাকযয
অধেবক স্বচ্ছরতা একন ধদককছ। এআ ফাধরকাকদয ফাফা-ভা তাকদয কনযায যীযকক থমৌনকবাগয িয ধাকফ
ফযফাকয কুধিত ন, তাকদয কাকছ অধবজাকতযয জীফনআ ফড়। কনযায বাকরাভন্দ  বধফলযৎ ধফোমব ন। তাকদয
কাকছ জীফকনয ভূরযকফাধ  নীধত-জনধতকতা থকাকর ফস্তা ো াভগ্রীয ভকতা।
থমৌন থা মুি ডাক ফাধরকাযা স্বাধীন থবাগধফরাী জীফন মান েধযতােব ককয নাাক। তাকদয কাকছ
ধক্ষ্ায দ্বাযা েবফ থযাজগায গুরুত্বীন এয দ্বাযা দুকফরা অায জুিকর তাকদয জীফকনয অকাধঙ্ক্ষত (কবাগ
ফবস্ব) ভকনাফানা ূযি  না । তাযা ভকন ককয এআ থা তাকদয াভাধজক ভমবাদা থকাকনাবাকফ রধিত
না, কাযি তাযা থগাকন এআ ফযফা ংঘধিত ককয োকক। একধদকক থমভন তাযা কনক থফী েব থযাজগায
কযকত াকয, নযধদকক নানান ঈায াভগ্রী  প্রবাফারী ফযধিয ংস্পকব অকত াকয মা তাকদয োকুযী
থকত াাময ককয অয োকুযীযতাকদয োকুধযকত কদান্নধত নাাক একন থদ। অফায glamour জগকত
প্রকফ কযকত  াাময ককয। তাকদয দারার ফা থমাগকমাগকাযী ফা একজকন্টয থেকক জানা থগকছ থম, Customer
যা ভাকজয প্রবাফারী  ধনী ফযধি। নাযীফাদ ফা ভানাধধকায জবন প্রবৃধত ধফলগুধর থেকক েব  ধফরাফহুর
জীফনমান তাকদয অগ্রাধধকায। ধযফায তাকদয কাকছ থকফর ধযেকয এক তকভা। ফস্তুফাদ তাকদয জীফকনয
অর রক্ষ্য। একদয কাকছ ধরি াভযতায েব ধরি প্রধতকমাগীতা।
অফায অকরােনা  তায ধফকেলকি জানকত াযা মা থম, এআ ফ ডাক ফাধরকাকদয জফ  াভাধজকীকযি
তাকদয ফস্তুফাদী জীফন গিকনয নযতভ কাযি। এযা জকফ ধতা ভাতায ঈদাীনতা, থেকয বাফ  কাকজয ধঝ
এয কাকছ ভানুল এফং কখকনা কখকনা ধতা ভাতায বগ্ন ম্পকব  াধযফাধযক ধফধচ্ছন্নতায ভাকঝ ফড় ক ঈকিকছন।
একদয জফ ধছর একাকীত্ববযা। ধতা ভাতায থে র ফস্তু াভগ্রী  থবাগধফরাী জীফকনয অশ্বা এফং অস্বাদ।
থখাকন জনধতকতা  ভূরযকফাকধয থেক ফস্তু ধনববযতা জীফকনয ভূর ি। থবাগ তাকদয জীফকনয থফেঁকে োকায ভূর
ঈাদান। আাআ তাকদয জীফনকক নযবাকফ ধযোধরত কযকছ। মা এক ফবনাা ধদক  ফকি।
নযধদকক এআ ডাকফাধরকাযা এআ থা প্রধত ভুহুকতব নানান তযাোয  ংককিয ভুকখাভুধখ কত ফাধয ।
ধফকৃতকাভ ুরুল এআ ভধরাকদয থকনা দাীয ভকতা তযাোয োরা। ডাকফাধরকাকদয কো এআ থমৌন তযাোয
কনক ভ াধফক এফং ভানধফক। জীফন ংকয কাযি ফকি। একদযকক কনক ভ নানান াভাধজক
কাকজ ফযফায কযা ক োকক। ফহুর েব  ধফরাধতায কাকছ তাকদয তযাোয একযকভ যাধজত। এক
ডাকফাধরকায কো- ‘অভায ুধজ্জত ধফরা ফহুর ফাধড়, অভায াজজ্জা, অভায অধুধনক জীফকনয ভস্ত
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ঈাোয থমাগা এআ থা। মা নয থকানবাকফ থমাগান থদা থকানধদন ম্ভফ ন। অয তীত্ব এ ফ থকককর
ফস্তা ো ংস্কায। িাকাআ ফ।
ধনফামববাকফ এআ থকৌতূকরয জন্ম  থম, এআ থা ফয েবাৎ মখন থকান client ফা customer এয
ডাক ানা (৩৫ ফৎয ফকয য) একদয ফযপ্রাি জীফকনয ার ধককৎ কী? অকরােনা জানা থগকছ থম,
এযা বীলিবাকফ ধভতফযী। থযাজগাকযয ধংবাগ ধফরাধতা ফযধত ককয। ঞ্চ এয ধযভান তুরনা নগনয।
তা াভানয কককজন এআ বধফলযৎ ঞ্চক অগ্রী। একদয কনককআ কয ধনী client এয যধক্ষ্তা ধাকফ জীফন
মান ককয। অফায থক থক ধনী client এয াকে ধফফা ফন্ধকন অফদ্ধ কর ধেকয তা থবকি মা। পরস্বরূ
এযা এক ফড় কঙ্কয বতূবকী রাব ককয। অকযা জানা মা থম, থক থক অফায স্বাবাধফক জফফাধক জীফনমান
ককয- স্বাভী ন্তান  ধযফায ধনক। ফাধক অয এক থগাষ্ঠীয ফয জীফন এক ককষ্টয ভুকখাভুধখ দােঁড়া, েকর
প্রধতধদকনয থফেঁকে োকায রড়াআ।
অভযা থদখকত াআ থম, নাযীযা নানানবাকফ ুরুকলয জতযী পােঁকদ ধফেযি কযকছ কভবধনমুধিয নাকভ। ফতবভাকন
নানান প্রকেষ্টা াধফবক ধক্ষ্ায, ধফকলত নাযী ধক্ষ্ায ায, ঈচ্চধক্ষ্া দাবন  ম্পন্ন কযা ায ঈদ্ধবভূখী। ধকন্তু
নীধত-জনধতকতা, ভূরযকফাকধয ভকতা ুকুভায প্রফৃধিগুধর হ্রা াকচ্ছ ঈকেখকমাগযবাকফ। ধযফকতব ফস্তুফাদ,
অত্মককধিকতা  ইলবা-ধফকদ্বল ক্রভফধবভান। মা অফায দুনবীধতয ককরফয এফং জার ধফস্তায কযকত াাময কযকছ। এ
এক মুগান্তকযয ঘূধিবাক। নাযী ধক্ষ্া  নাযী স্বাধীনতা থকফর ুস্থ ধযফায ন, এক প্রগধতীর  ঈন্নত থদ 
ভাকজয জন্ম থদ। ধকন্তু ধফশ্বাধত ভাকজ নাযীযা নূতনবাকফ থালকিয ধকায। তাযা অজ থমৌন থবাগযিয
ধাকফ ধফকফধেত  ফা কচ্ছ এফং নাযীযা ধনকজযাআ ধনকজকদয অকযা থফী থবাগিয ককয তুকরকছ। এখাকন
ডাকফাধরকায এয নযতভ ঈদাযি। কাযি যফযা োককর োধদা ফাকড়। এ কো নস্বীকামব থম, নাযী ধনকজকক
ঈক ৌককন ধযিত ককযকছ ফকরআ ুরুকলযা তাকদয ফযফায কযকছ। তাকদয ধত থবাকগয প্রধত অকলবিআ
ফাধড়ককছ থমৌন তযাোয, েীরতাাধন  ধলবকনয ভকতা াধফক দৃষ্টান্ত। থবাগ  থরাব অজককয নযতভ
ধযোরক। আা গধযফ ধনী। ধধক্ষ্ত ধধক্ষ্ত, মুফক ফস্ক, ুরুল ভধরা ফাআকক গ্রা কযকত ঈদযত। জীফন 
জীফন দবন ধফকাকযয ধকায। এআ থবাগ  থরাব র থযাগ এফং ধংায কাযি। ভাকজয এক থশ্রধিয ভানুকলয
ফযফায নযতভ মি ধাকফ কাজ ককয েকরকছ। ইকাধনলকদ ফরা ককছ ুস্থ ভাকজ ভানুকলয ঈধেত য ধকন
থরাব না কযা। কাযি আা ধনকজয ধকনয প্রধত অধি ফাড়া। অফায ুস্থ জীফকনয অয এক ঈা র তযাকগয
ভাধযকভ থবাগ কযা। ফতবভাকন তা প্রা থকাো ধযরধক্ষ্ত না। অজ অভযা বুর ধক্ষ্ায ধকায। ধক্ষ্া ভাকন
জীধফকা  প্রধতকমাধগতা ন, ধক্ষ্ায েব অকগ জীফন  কয জীধফকা। থদকয দাধযরতা  থফকাযত্বআ ভানুকলয
জীফকনয প্রধত ভুহুকতব প্রধতকমাধগতায কাযি। ুতযাং নাযীআ ফা থকন এআ ধফকৃধতয ফাধকয োধককফ?
কধফগুরু অকক্ষ্ ককযধছকরন, ‘নাযীকক অন বাগয জ কধযফায থকন নাধ ধদকফ ধধকায?’ অজ অকক্ষ্কয
ুকয ফাজকছ- মায কাযি ধাকফ নাযীয থফধাফী জীফনমানককআ দাী কযা থমকত াকয নাধক? নাযী জাধতকক
ধতযকাকযয ভানাধধকায ফা ভভমবাদা প্রধতধষ্ঠত কত কর প্রকাজন নাযীয প্রধত দৃধষ্টয ধযফতবন। নাযী থকফর
থমৌন থবাগয  থমৌন কাভনা েধযতােব এয ফস্তু ন। নাযী ভাজ ধিধকক যাখা, ভাকজয গ্রগধত  দৃঢ় ধবধিয কাযি।
আা তযকাকযয রূাকনয জনয নাযীয বূধভকা গ্রগিয। ধফকনাদন ভাধযভ ফা ধফজ্ঞান নাযী জীফন  বধফলযৎ
ধনিি কযকত াকযনা। ধক্ষ্া, ধনজস্বতা  যর নাড়ম্বয জীফন মানআ প্রকৃত ঈা। ফায অকগ ধতা ভাতা 
ধযফাকযয ধরি দৃধষ্টবধি াল্টাকনা জরুযী প্রকাজন। নাযীকদয দা তকব োককত কফ থমন তাযা ুরুকলয
থকানবাকফ ধকায না । নযো নাযী ধস্তত্ব ধফন্ন ন কী?
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