284 | P a g e

দাভী  দাভী চাকভডাঃ পাভঢীয় ভাচনদতঢও সপ্রতিপ্তঢ ধবে াপ্তমাঘদা
*প্তফাদাতমা পট্টাঘাবে
ভূতফওা
সৃতিভ াঅততধে সণপ্তওাআ নৄরুর ফাচ ধতভঘামদা ওপ্তভপ্তঙ; দাভী ঢাভ লঘভী। তধতৃঢাতিও ফাপ্তচ দাভী শুদৄ নৄরুপ্তরভ
ম্পতত্ত, সপাপ্তকভ স্তু। পাভঢপ্তরে ভ াআতঢলাপ্ত দাভীত্ব যব্দটি ঢীত্ব  ধাতঢব্রপ্তঢেভ প্তি এফদপাপ্ত তফপ্তয সকপ্তঙ
সব ঢা স্বঢিপাপ্ত ধতভদৃশ্যফাদ দয়। ঢোক, তঢতঢিাভ ফে এঁপ্তঝ পাভপ্তঢভ াঅতযে দাভীভা াঅত্ধতমাধ ওপ্তভপ্তঙ;
ঢাপ্ততভ স্বঢি াআচ্ছা া াঅদপ্তন্দভ াতপব্যতি প্রওাপ্তযভ সওাদ াঈধায় খাঁ প্তচ ধায়তদ। সাআ থাভডাটি ঘপ্তম াঅতঙম
াঅলফাদ ওাম থপ্তভ। তলন্দু থপ্তফে ফনু তথাপ্তদভ াজুলাঢ এাং াআমাফ থপ্তফে াআমাফী াঅব্রু ভিাভ ঢাতকত সফপ্তয়প্ততভ
এপ্তওাপ্তভ ঘামদা ওপ্তভ ততম াম্মাপ্তদভ ান্দভফলপ্তম। াঈতদয যঢওীয় দভেপ্তকভ ফতদরীভা দাভী ফাপ্তচভ ােওাভফয়
১

ে তভচাটি াঈন্মুি ওভপ্তঢ ফপ্তঢ সঘিা ঘাতমপ্তয়তঙপ্তমদ। াউদতাংয যঢাব্দীপ্তঢ াফাতচও াংস্কাভ াঅপ্তন্দামদ দাভী
তযিাভ ধণ প্রযস্ত ওপ্তভতঙম। এাআ যঢপ্তওাআ দাভীভ ফপ্তে তপ্লাত্ধও সঘঢদাভ স্ফুভড সতঔা তকপ্তয়তঙম। তাংয যঢপ্তওভ
শুরুপ্তঢ াাংমায় ততপন্ন ফতলমা তফতঢ কপ্তি াঈপ্তঞতঙম। এাআ তফতঢ গুতমভ াঈপ্তদ্দশ্য তঙম দাভীভ স্বাথীদ োপ্তও
২

াতথওঢভ গুরুত্ব সতয়া। শুদৄ ফতলমা তফতঢ দয়, তাংয যঢপ্তওভ প্রণফাপ্তথে নৄরুরপ্ততভ াঈপ্তযাপ্তক কপ্তি ঞা তব্রটিয
তপ্তভাথী তপ্লী তফতঢগুতমপ্তঢ গুরুত্বনডে ভূতফওা ধামদ ওভঢ ফতলমাভা।
ধভাথীদ পাভপ্তঢ াউধতদপ্ততযও তব্রটিয সযারপ্তডভ তরুপ্তদ্ধ াঅপ্তন্দামপ্তদ াাংযগ্রলড দাভীপ্ততভ ভাচদীতঢভ ধাতপ্রতীপ্তধভ
াঅপ্তমায় াঅদপ্তঢ ালায্য ওপ্তভতঙম। কােীচীভ সদতৃপ্তত্ব পাভপ্তঢভ চাঢীয় ওাংপ্তগ্রপ্তভ ফেততপ্তয় ভাচদীতঢপ্তঢ াংকঠিঢ
দাভীভতঢেভ াঅতপো খপ্তঝতঙম।

৩

ওতফাঈতদটপ্ততভ সদতৃপ্তত্ব াতথওাভ ভিাভ মিাাআপ্তয় ফতলমাভা ধামদ ওপ্তভতঙম

গুরুত্বনডে ভূতফওা। ঢপ ক  ঢ ম দ 
আত ভ

ফ

ফভ কৃতরচীী ম্প্রতাপ্তয়ভ ফ লম ভ দ চ তভ

থও ভ

ধদ ওভ ঢ ধ ভ ঙম। স্বাথীদঢা ধভঢী ফয়ওাপ্তম ভাচনদতঢও এাং তঘধপ্তওা, দফে তা

াাঁঘা প্রভৃতঢভ ফঢ ধতভপ্তযাতী  াফাতচও াঅপ্তন্দামদগুতমপ্তঢ ফতলমাভা গুরুত্বনডে ভূতফওা ধামদ ওভপ্তম াংতীয়
ভাচদীতঢপ্তঢ াাংযগ্রলপ্তডভ ব্যাধাপ্তভ এঔপ্তদা ধিাতধতঢা ভপ্তয়প্তঙ। াংতীয় ভাচদীতঢপ্তঢ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলডপ্তও
সুতদতিঢ ওভপ্তঢ ততপন্ন ভাচনদতঢও তম এাং ভওাভ সয তওছু গুরুত্বনডে ধতপ্তিধ গ্রলড ওপ্তভপ্তঙ। বাভ
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াম্প্রতঢওঢফ াংপ্তবাচদ – ‘ধঞ্চাপ্তয়তঢ ব্যস্থায় ৫০ যঢাাংয ফতলমা াঅদ াংভিপ্তড ফিীপাভ ানুপ্তফাতদ’- এভ
ফেততপ্তয় দাভীভ ভাচনদতঢও িফঢায়প্তদভ ধণ প্রযস্ত লপ্ত প্তম াঅযা প্রওায ওভা সবপ্তঢ ধাপ্তভ।

স্বাথীদঢা াঅপ্তন্দামপ্তদ দাভীপ্ততভ াাংযগ্রলড
াউতদয যঢপ্তও পাভপ্তঢভ ভাচনদতঢও ািপ্তদ ফতলমাপ্ততভ াঅতপো খপ্তঝতঙম াফাতচও ওল্যাড  তপ্লাতী
াঅপ্তন্দামপ্তদভ ফেততপ্তয়। ফাঢা ঢধতস্বদী, ফাতাফ ওাফা, ভমা সতীভ ফপ্তঢা াঅপ্তন্দামদওাভী ফতলমাভা াংগ্রাফযীম
৪

ফঢাতযে প্রঘাভ ওপ্তভতঙপ্তমদ। ধভঢী সিপ্তত্র এাআ ফঢাতযে চদতপ্রয়ঢা  শ্রীবৃতদ্ধ মাপ ওপ্তভতঙম। ি তপ্তচ্ছপ্ততভ
ফয় সণপ্তও দাভীভা, তপ্তযর ওপ্তভ নে াাংমায় কপ্তি ঞা গুে তফতঢভ ফােপ্তফ তপ্লপ্ত াতফম লপ্তয়তঙম। িপপ্তিভ
৫

ফয় ফতলমাভা নৄরুরপ্ততভ প্তি তপ্ততযী দ্রব্য চেদ  স্বপ্ততযী দ্রপ্তব্যভ ব্যলাপ্তভ াঈৎালী লপ্তয় াঈপ্তঞতঙম। ান্যততপ্তও
হু ফতলমা তপ্লাতী াংকঞদগুতমভ প্তি তদপ্তচপ্ততভ তচতিঢ ওপ্তভতঙম। াে লুতওপ্তয় ভাঔা, তপ্লীপ্ততভ ােয়তাদ,
৬

াতিভ নৄরুরপ্ততভ তপ্লপ্ত াঈৎাতলঢ ওভা ঙািা ফতলমাভা প্রঢেি াংগ্রাপ্তফ তক্রয় াাংয গ্রলড ওভপ্তঢা। যাতন্ত সখার
 স্মৃতঢ সঘৌদৄভী দাপ্তফ ভওাভী তযামপ্তয়ভ দুাআ ঙাত্রী তত্রনৄভাভ সচমা যাওপ্তও লঢো ওপ্তভদ। ীডা তায াাংমাভ
কপদে ভপ্তও লঢো ওভাভ সঘিা ওপ্তভদ। ধভঢী সিপ্তত্র াপ্তদও ফতলমা তপ্লাতী াঅপ্তন্দামপ্তদ াাংয গ্রলড ওপ্তভদ।
ওপ্তঞাভ তদয়ফানুতঢেঢা, ওঠিদ ওাবে ক্রপ্তফভ ফেততপ্তয় দাভীপ্ততভ সতযপ্তপ্রপ্তফভ প্রওায খপ্তঝতঙম নে াাংমাভ ঠাওা, কুতফিা,
ঘট্টগ্রাফ, তভযাপ্তমভ যে াংগ্রাপ্তফ। াতম-লািাভ াল্য তথা দদীামা সতী, তভযাপ্তমভ দুকোফতদ সতী,
দুওতিামা সতী, দমঢা তাযগুে, ঠাওাভ মীমা ভায়, ঘট্টগ্রাপ্তফভ প্রীতঢমঢা য়াপ্তদ্দতাভ পাভপ্তঢভ যে স্বাথীদঢা
৭

াংগ্রাপ্তফ গুরুত্বনডে ভূতফওা ধামদ ওপ্তভতঙপ্তমদ। দদীামা সতী তপ্লী ভেকান্তভ তপ্তমভ প্রঢেি তস্য তঙপ্তমদ। ঢপ্ত,
ে প্তিপ্তত্র দাভীপ্ততভ ভূতফওাপ্তও চদফপ্তি াঅদাভ সঘিা ওভা লয়তদ।
তাংয যঢপ্তওভ কুতিভ তযপ্তওভ প্রাভতম্ভও ধপ্তে দাভীপ্ততভ ভাচনদতঢও প্তঘঢদঢা াভূঢনে কপীভঢা  যতি ঞ্চয়
ওপ্তভতঙম ফলাত্ধা কােীভ াতলাং-ঢোগ্রপ্তলভ ফেততপ্তয়। ১৯২০ তখ্রিাপ্তব্দভ ধভ ফলাত্ধা কােী চাঢীয় ওাংপ্তগ্রপ্তও
চদকপ্তডভ াংকঞপ্তদ ধতভডঢ ওভাভ চন্য সব াঅপ্তন্দামপ্তদভ সূত্রধাঢ ওপ্তভদ ঢাভ ফে ততপ্তয় ফতলমাপ্ততভ াফাতচওভাচনদতঢও সঘঢদা বৃতদ্ধ সধপ্তয়তঙম।

৮

কােীচী ভাচদীতঢপ্তঢ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলপ্তডভ প্রপ্তয়াচদীয়ঢা াঈধমতি

ওপ্তভতঙপ্তমদ। তঢতদ সঘপ্তয়তঙপ্তমদ, দাভী  নৄরুর ধাভস্পতভও লপ্তবাতকঢাভ ফেততপ্তয় এওতত্রঢ পাপ্ত পাভপ্তঢভ ওল্যাপ্তড
ওাচ ওভপ্ত। পাভঢীয় ফতলমাপ্ততভ াস্থাভ াঈন্নতঢভ চন্য তঢতদ বৃলত্তভ াংস্কাপ্তভভ ধিধাঢী তঙপ্তমদ এাং তযিাভ
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প্তি তদতি াংপ্তবাক ফতলমাপ্ততভ াস্থাভ াঈন্নতঢ খঝাপ্তঢ ধাপ্তভ প্তম ঢাাঁভ দৃঢ় তশ্বা তঙম। সওমফাত্র সওাদ তদততে ি
সেডী া সকাষ্ঠীভ ফতলমাপ্ততভ দয়, ফস্ত পাভঢীয় ফতলমাপ্ততভ াফাতচও, ভাচনদতঢও  াণে নদতঢও চাকভপ্তডভ
৯

ধিধাঢী তঙপ্তমদ কােীচী। কােীচীভ তদতিয় প্রতঢপ্তভাথ াাংাতভও ওাঞাপ্তফাপ্তও াতঘতমঢ সভপ্তঔ াতলাংাভ াঅতযে
দীতঢপ্তঢ াংবঢ প্রকৃতঢ, তশ্বা, াধতভতফঢ লদযীমঢা  াঅত্ধতাপ্তদভ িফঢা পাভঢীয় দাভীভ ঐতঢলেপ্তও
ফতলফাতিঢ ওপ্তভতঙম।
প্তভাতচদী দাাআ-ডু তঙপ্তমদ স্বাথীদঢা াঅপ্তন্দামপ্তদভ ান্যঢফ সদত্রী। ১৯২২ তখ্রিাপ্তব্দ কােীচী প্তভাতচদী দাাআডুপ্তও
প্তমতঙপ্তমদ “I entrust the destiny of India to your hands.”

১০

পাভঢীয় ফতলমাপ্ততভ ভাচনদতঢও

চাকভপ্তড কােীচীভ প্তি প্তভাতচদীভ াতাদ াদস্বীওাবে । তঢতদ চাঢীয় ওাংপ্তগ্রপ্তভ ফপ্তে ফতলমা যাঔা লঢতভভ তাত
১১

চাতদপ্তয়তঙপ্তমদ। এাআ তাীভ তপতত্তপ্তঢাআ এাং ওফমা সতী ঘপ্তট্টাধাোপ্তয়ভ াঈপ্তযাপ্তক ১৯২৭ তখ্রিাপ্তব্দ কপ্তি াঈপ্তঞতঙম,
‘All India Women’s Conference’। ১৯৩১ খ্রীিপ্তব্দ ওভাঘী াতথপ্তযপ্তদ চাঢীয় ওাংপ্তগ্র ফতলমাপ্ততভ
ফাদাতথওাপ্তভভ দীতঢ াস্তাতয়ঢ ওভপ্তঢ প্রতঢশ্রুতঢদ্ধ লপ্তয়তঙম। ১৯৩০ খ্রীিাপ্তব্দ মড ঢোগ্রপ্তল কােীচী ওাভারুদ্ধ
লপ্তম াঅপ্তন্দামপ্তদভ সদতৃত্ব াতধেঢ লয় প্তভাতচদীভ দাাআডুভ াঈধভ। ২০০০ সস্বচ্ছাপ্তও তদপ্তয় মড ঢোগ্রপ্তলভ চন্য
থভফযামা াতপভৄপ্তঔ বাত্রা ওভপ্তম তব্রটিয নৄতময াঅপ্তন্দামদওাভীপ্ততভ াঈধভ তদতে ঘাপ্তভ মাঠি ঘামায়।

১২

ততিীপ্তঢ প্রায়

১৫০০ ফতলমা ওাভাভড ওপ্তভদ। াস্ততও, াঅাআদ াফান্য াঅপ্তন্দামদ পাভঢীয় দাভী ভৄতিভ ততপ্তও াগ্রকতঢভ এওটি
ি ধতপ্তিধ সূতঘঢ ওপ্তভ।

১৩

ালপ্তবাক, াঅাআদ াফান্য, পাভঢ ঙাপ্তিা াঅপ্তন্দামপ্তদ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলড কােীচীভ

াঅপ্তন্দামদপ্তও তদাঃপ্তন্দপ্তল যতিযামী ওপ্তভ তুপ্তমতঙম। কােীচী প্তমতঙপ্তমদ, “The part the women of India
played will be written in words of gold.”

১৪

াঅপ্তন্দামদওাভী ফতলমাভা ঔাতত ে ধতভথাদ ওভপ্তঢদ, মড লঢতভ ওভপ্তঢদ, ফত  তপ্ততযী দ্রপ্তব্যভ সতাওাপ্তদভ াফপ্তদ
তপ্তিাপ প্রতযে দ ওভপ্তঢদ।

১৫

তব্রটিয ভওাভ াঅপ্তন্দামদওাভী ফতলমাপ্ততভ ওাভকাপ্তভ তদপ্তিধ ওভপ্তঢ কুতণ্ঠঢ লপ্তঢা দা।

াঅঝ/াঅঝ লতখে ে-প্রস্থ ভেি খপ্তভ াঅঝ-তয চদ ফতলমাপ্তও এওপ্তত্র ণাওপ্তঢ লপ্তঢা। তব্রটিয াঅফপ্তম সাপ্তম্ব সচপ্তম তন্দদী
লািা সফপ্তলঢাভ ডে দায় তব্রটিয সচপ্তম তন্দদীপ্ততভ দুতে যাভ ওণা চাদা বায়। সওাদ সওাদ সিপ্তত্র তব্রটিয নৄতমপ্তযভ
ধাযতও াঅপ্তক্রাপ্তযভ তযওাভ লপ্তয়তঙপ্তমদ াঅপ্তন্দামদওাভী ফতলমাভা। গুে তফতঢভ দাফ, নৄরুর ওফীপ্ততভ ওফে প্রতক্রয়া
ম্পপ্তওে ঢথ্য াঅলভপ্তডভ চন্য তব্রটিয নৄতমপ্তযভ াঢোঘাপ্তভভ ফাত্রা এঢ ঢীব্র তঙম সব াতথওাাংয ফতলমা স্বাপাতও সুস্থ
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চীপ্তদ তনভপ্তঢ ধাভপ্তঢা দা। ঢা প্তে ফতলমাভা তব্রটিয তপ্তভাথী ভাচনদতঢও াঅপ্তন্দামপ্তদ াাংযগ্রলড ওপ্তভতঙম। এাআ
াঅপ্তন্দামদগুতম ফতলমাপ্ততভ াঅত্ধযতি বৃতদ্ধপ্তঢ লায়ঢা ওপ্তভতঙম, তদপ্তচপ্ততভ ঘামদা ওভপ্তঢ তযতঔপ্তয়তঙম সাআ প্তি
ফতলমাপ্ততভ তঘভাঘতভঢ দৃতিপতিভ াঈধভ প্রঢেি প্রপা সনপ্তমতঙম। াঈি ফয়ওাপ্তম ফতলমাভা ন্যায়দীতঢ  ঢোপ্তকভ
াঅতযে প্তও গৃলন্দী ওপ্তভ দা সভপ্তঔ ফগ্র চাতঢভ াঈপ্তদ্দপ্তশ্য তদপ্ততদ ওপ্তভতঙম।

১৬

ফলাত্ধা কােীপ্তও ন্দী ওভাভ প্রতঢাপ্তত ফীভাপ্তঝ ওপ্তয়ও লাচাভ ফতলমা ধতে া প্রণা সপপ্তগ ভাস্তায় সদপ্তফ তপ্তিাপ প্রতযে দ
ওপ্তভতঙম। শুদৄ ঢাাআ দয়, ১৯৪৬ তখ্রিাপ্তব্দভ ১৬াআ াঅকট প্রায় ধাাঁঘ লাচাভ স্বাথীদঢা াঅপ্তন্দামদওাভী দাভীভ ভতুে
লপ্তয়তঙম। স্তুঢধপ্তি কােীচীভ সদতৃত্বাথীদ াঅপ্তন্দামদ ফতলমাপ্ততভ ততপ্তয়তঙম নৄরুরপ্ততভ ফাদাতথওাভ, বা নপ্তে ঢাভা
ধায়তদ।

১৭

কােীচী স্বাথীদঢা াঅপ্তন্দামপ্তদ দাভীপ্ততভ াাংযগ্রলডপ্তও তদতিঢ ওভপ্তঢ তদততে ি ধতপ্তিধ গ্রলড এাং প্রচুভ

ধতভেফ ওপ্তভ ঢাপ্ততভ তশ্বা াচেদ ওভপ্তঢ সধপ্তভতঙপ্তমদ প্তমাআ ফতলমাভা ফস্ত প্রতঢেওঢা দূভ ওপ্তভ কােীচীভ
টাপ্তও ািা ততপ্তয়তঙপ্তমদ। ঢাাঁভ াঅপ্তন্দামপ্তদ ফতলমাভা সবপাপ্ত ািা ততপ্তয়তঙম ঢা তব্রটিয ভওাভপ্তওাআ শুদৄ দয়,
ওাংপ্তগ্রপ্তভ সদতৃবৃন্দপ্তও ততস্মঢ ওপ্তভতঙম। ভাচকুফাভী াভঢা ওাাঈভ, ভদুমা াভাপাাআ, ধদ্মচা দাাআডু, দুকোাাআ
সতযভৄঔ, সুপ্তঘঢা কৃধামদী, ারুডা াঅন াঅতম, াউরা সফলঢা, ধাে ঢী ওাাঈভ, ীডা তা, মীমা ভায়, ওল্যাডী তা,
ওফমা তাযগুে, যাতন্ত তাপ্তভ ফপ্তঢা হু ফতলমা ভাচদীতঢপ্তঢ প্রঢেিপাপ্ত াাংয গ্রলড ওপ্তভতঙপ্তমদ।

১৮

এওণা সওাদ

পাপ্তাআ াস্বীওাভ ওভা বায় দা সব, পাভপ্তঢভ চাঢীয় াঅপ্তন্দামপ্তদ দাভীপ্ততভ াল, িফঢা  ঢোপ্তকভ াঅতযে
ভাচদীতঢপ্তঢ দাভীপ্ততভ াাংযগ্রলপ্তডভ গুরুত্বপ্তও তথে ঢ ওপ্তভপ্তঙ।

াাংমাভ সঢপাকা াঅপ্তন্দামপ্তদ ফতলমাভা প্রচুভ ধতভফাপ্তড াাংযগ্রলড ওপ্তভতঙম। গ্রাপ্তফ নৄতময এপ্তম াঅপ্তন্দামদওাভী
নৄরুরপ্ততভ ঢওে ওভা ঙািা দাভীভা গ্রাফ ভিাভ স্বাপ্তণে দাভী তব্রপ্তকট লঢতভ ওপ্তভতঙম। এফদতও সওাদ সওাদ সিপ্তত্র
ঢাভা নৄরুরপ্ততভ াংকঠিঢ ওপ্তভতঙম। তলন্দু, ভৄতমফ, এাং াঅততাী সঔঢফজুভ ফতলমাভা তঙম দাভী ভিী াতলদীভ
বৃলত্তভ াাংয।

১৯

তপ্তদ্রাপ্তলভ প্রকৃতঢ ধতভঢেপ্তদভ প্তি প্তি ভাচদীতঢপ্তঢ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলপ্তডভ প্রকৃতঢ

ধতভতঢেঢ লপ্তয়তঙম। মড ঢোগ্রপ্তল ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলপ্তডভ প্রকৃতঢ  সঢপাকা াঅপ্তন্দামপ্তদ ফতলমাপ্ততভ
াাংযগ্রলপ্তডভ প্রকৃতঢপ্তঢ ধাণে ওে তঙম। সঢপাকায় ফতলমাভা শুদৄফাত্র সচাঢতাভপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ মিাাআ ওপ্তভতদ, ঢাভা নৄরুর
কৃরপ্তওভ ফফবে াতা  ফাদাতথওাভ তাত ওপ্তভতঙম।

২০

াঅপ্তন্দামপ্তদভ ফপ্তে াঅভ এও াঅপ্তন্দামদ ঢাভা কপ্তি

তুপ্তমতঙম। সব াঅপ্তন্দামদ তঙম ম্পতত্তভ াঈধভ সফপ্তয়প্ততভ াতথওাভ ঢণা াণে নদতঢও স্বাথীদঢা  দাভী তদবে াঢপ্তদভ
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তরুপ্তদ্ধ। ফতলমা তফতঢভ ফােপ্তফ নৄভাঢদ কুাংস্কাভ  কুপ্রণাভ তরুপ্তদ্ধ াঅপ্তন্দামদ ওপ্তভ সগুতম দূভ ওভাভ সঘিা
ওভা লপ্তয়তঙম। শুদৄ ভূস্বাফী-কৃরও ম্পপ্তওোআ দয়, দাভী-নৄরুর ম্পপ্তওে দতুদ াোপ্তয়ভ সূঘদা ওপ্তভতঙপ্তমদ সঢপাকা
াঅপ্তন্দামপ্তদ াাংযগ্রলডওাভী সফপ্তয়ভা।

২১

ওতফাঈতদিপ্ততভ সদতৃপ্তত্ব ১৯৪৬ তখ্রিাপ্তব্দভ জুমাাআ সণপ্তও ১৯৫১ তখ্রিাপ্তব্দভ ফেঢী ফয় ধবে ন্ত সঢপ্তমিাদা াঞ্চপ্তম
সকতভমা কৃরও াংগ্রাপ্তফভ াঅতপো খপ্তঝতঙম। সঢপ্তমিাদা াঞ্চপ্তমভ ভাচনদতঢও  দাকতভও স্বাথীদঢা, াফন্তঢাতিও
সযারড, কৃরও  াঊডতাপ্ততভ ওাঙ সণপ্তও সকাভ েফ  ধাদা াঅতাপ্তয়ভ চন্য চতফ তঔম কৃরওপ্ততভ তপ্তদ্রালী ওপ্তভ
তুপ্তমতঙম।

২২

কৃরওপ্ততভ এাআ াঅপ্তন্দামপ্তদ ফতলমাভা ওঔপ্তদা াংাতালও, ওঔপ্তদা াংকঞও, াঅাভ ওঔপ্তদা প্রঢেি

াঅপ্তন্দামদওাভী তলাপ্ত াঅত্ধপ্রওায ওপ্তভতঙম। াফাতচও াপ্তম্যভ চাকভড, লদতঢও  াাংস্কৃতঢও চাকভড,
াণে নদতঢও  াফাতচও তদধীিপ্তদভ লাঢ সণপ্তও াব্যালতঢ মাপ্তপভ চন্য ফতলমাভা সঢপ্তমিাদায় চতি াঅপ্তন্দামপ্তদ
াাংযগ্রলড ওপ্তভতঙম। চদকাাঁ ঢালুপ্তওভ ধামাকুতঢে গ্রাপ্তফভ ঘাওাতম াঅাআমাম্মাাআ ফতলমাপ্ততভ ফপ্তে প্রণফ াঈি াঞ্চপ্তম
চতফ  নম ভিাভ াঅপ্তন্দামপ্তদ াতফম লদ। সওান্দ্রাধিী াঞ্চপ্তম ফতলমাপ্ততভ ফজুতভ বৃতদ্ধভ াংগ্রাফ, সকাতাভী
দাঞ্চপ্তম ততি ধাঢা াংগ্রপ্তল ফজুতভ বৃতদ্ধভ াংগ্রাফ ফতলমাপ্ততভ তদচস্ব াংগ্রাপ্তফ ধতভডঢ লপ্তয়তঙম এাং এাআ াঅপ্তন্দামপ্তদ
ঢাভা ানল্যমাপ ওপ্তভতঙম।

২৩

সঢপ্তমিাদা কদ াংগ্রাপ্তফ ফতলমাভা সকতভমা াতলদীপ্তঢ প্রঢেি াাংয গ্রলড

ওপ্তভতঙপ্তমদ। ভাভৄমাম্মা, ভিাম্মা, তঢরুধঢাম্মা, াতত্রাম্মা, দভাম্মা প্রভপ্তঔভ ধাযাধাতয ধাধাক্কা, বুপ্তটম্মা,
সপেঝাম্মা, মচ্ছাক্কা, াদ্রাক্কা, নৄমাক্কা প্রভঔ সওাাআয়া ম্প্রতাপ্তয়ভ সফপ্তয়ভা সঢপ্তমিাদা কদ াংগ্রাপ্তফ সকতভমা াতলদীভ
গুরুত্বনডে তস্য তঙপ্তমদ।

২৪

সঢপ্তমিাদা াঅপ্তন্দামদ ানল্যমাপ ওভপ্তঢ দা ধাভপ্তম াঅপ্তন্দামদ ঘমাওামীদ ধপ্তে

নৄরুরপ্ততভ প্তি ফাদ ঢাপ্তম ফতলমাপ্ততভ তক্রয়ঢা, ঢাপ্ততভ াল, পাাতপ্তযেভ প্রতঢ াতঘাভ াঅস্থা, াংগ্রাফী
ফপ্তদাপা াশ্যাআ ফতলমাপ্ততভ স্বাতথওাপ্তভভ মিাাআপ্তও ঢেফাপ্তদ সপ্রভডা ভেতকপ্তয় ঘপ্তমপ্তঙ।

স্বাথীদঢা ধভঢী দাভী চাকভড

স্বাথীদঢা ধভঢী ফয়ওাপ্তম ভাচনদতঢও  াফাতচও াঅপ্তন্দামদগুতমপ্তঢ দাভীপ্ততভ াাংযগ্রলড ধতভমতিঢ লপ্তয়
ণাপ্তও। াঈত্তভ প্রপ্ততপ্তযভ কাপ্তিায়াম সচমায় কােীাতী সদঢা শ্রীসুন্দভমাম হুগুদাভ সদতৃপ্তত্ব সঢলভী ধাে ঢে াঞ্চপ্তমভ
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ফতলমাভা ধালাপ্তিভ দাঞ্চপ্তম তদতে ঘাপ্তভ কাঙ ওাঝাভ প্রতঢাপ্তত তঘধপ্তওা াঅপ্তন্দামপ্তদ (১৯৭২-৭৮) াতফম লয়।
প্রাতঢষ্ঠাতদও তযিা ঙািাাআ, তমীয় ভাচদীতঢভ প্তি সওাদ ভওফ ম্পওে ঙািাাআ এাআ ফস্ত ধালািী ফতলমাভা
াঅপ্তন্দামপ্তদ নমঢা াচেদ ওপ্তভতঙম। এাআ াঅপ্তন্দামপ্তদভ সলাকাদ তঙম “The forests is our mother’s
home. We will protect it with all our might.”

২৫

ধতভপ্তয ভিাভ াঅপ্তন্দামপ্তদভ প্তি প্তি ফাতও

দ্রপ্তব্যভ তপ্তভাতথঢা  ফতলমা তদবে াঢপ্তদভ ফপ্তঢা তরয়গুতমপ্তও াঅপ্তন্দামপ্তদভ াঅঢাভুি ওভা লপ্তয়তঙম।

ধভঢী গুরুত্বনডে াঅপ্তন্দামদ তঙম ফলাভাপ্তষ্ট্র ভল্য বৃতদ্ধভ তরুপ্তদ্ধ াঅপ্তন্দামদ। ফলাভাপ্তষ্ট্র শুরু লপ্তম এাআ াঅপ্তন্দামদ
গুচভাঝ এাং াঈত্তভ পাভপ্তঢভ ততপন্ন াাংপ্তয তস্তাভ মাপ ওপ্তভ। ত্তপ্তভভ তযপ্তওভ প্রণফততপ্তও ফলাভাপ্তষ্ট্রভ তস্তীডে াঞ্চম
ঔভা  দুতপেপ্তিভ ওপ্তম ধপ্তি। সাআ ফয় তদঢে প্রপ্তয়াচদীয় তচতদ ধত্রাততভ ভল্য ততথে ঢ লপ্তয় প্তঞ। ১৯৭৩
তখ্রিাপ্তব্দ ভল্য বৃতদ্ধ তপ্তভাথী সচাঝ কপ্তি াঈপ্তঞতঙম এাং ফতলমাভা এাআ াঅপ্তন্দামপ্তদ াতফম লপ্তয়তঙম।

২৬

াঅপ্তন্দামদওাভীভা দ্রপ্তব্যভ ভল্য হ্রা ল ভওাপ্তভভ ঢভন সণপ্তও প্রপ্তয়াচদীয় দ্রব্যাতত ভভাপ্তলভ তাত চাতদপ্তয়তঙম।
মা াহুল্য এাআ াঅপ্তন্দামদ ানল্য মাপ ওপ্তভতঙম। গুচভাপ্তঝভ দ-তদফে াড াঅপ্তন্দামপ্তদ ফতলমাভা ব্যাধও ফাত্রায় াাংয
গ্রলড ওপ্তভতঙম। এভাআ সূত্র থপ্তভ চয়প্রওায দাভায়প্তডভ সদতৃপ্তত্ব তলাপ্তভ দুদীতঢ তপ্তভাথী াঅপ্তন্দামপ্তদ াতযতিঢ 
াদগ্রভ ফতলমাপ্ততভ ফপ্তে প্রম াঈৎাল সতঔা তকপ্তয়তঙম।

২৭

াউতদযপ্তযা াঅতযভ তযপ্তওভ সকািায় াঅাপ্তফভ ফতলমাভা,

দাকা  তফপ্তচা ফতলমাভা নৄতমপ্তযভ মাঠি বুপ্তমঝ াগ্রালে ওপ্তভ াতথওাভ ভিাপ্তণে প্রওাশ্য াঅপ্তন্দামপ্তদ াতফম লপ্তয়তঙম।

সুঢভাাং পাভঢীয় ফতলমাভা তদপ্তচপ্ততভ াংকঠিঢ ওপ্তভ ভাচনদতঢও প্রতক্রয়াভ াঈধভ প্রপা সনমপ্তঢ সধপ্তভতঙম। ভাষ্ট্রীয়
ওাঞাপ্তফাভ ফপ্তে ততপন্ন তদে াতঘঢ াংস্থাভ প্রতঢতদতথ তলাপ্ত চাঢীয় এাং াঅঞ্চতমও ভাচদীতঢপ্তঢ াাংযগ্রলড ওভা
ফতলমাপ্ততভ সিপ্তত্র চরুতভ এাং এভ ফােপ্তফ ফতলমাপ্ততভ িফঢা ওাঞাপ্তফাভ াপেন্তপ্তভ প্রপ্তয ওভা ম্ভ। স্বাথীদঢা
ধভঢী পাভপ্তঢ দতুদ থফে তদভপ্তধি, কডঢাতিও াংতথাদ তমি তপতত্তও ফাদাতথওাভ প্রতঢষ্ঠায় প্রয়াী লপ্তয়তঙম।
ঢপ্ত স্বাথীদঢা াঅপ্তন্দামপ্তদ চতিঢ এাং াঈচ্চ সেডীভ ফতলমাভাাআ ফতলমা সওতন্দ্রও পাদায় মাপাদ লপ্তয়তঙম। গ্রাম্য
এাং তদম্ন ফেতত্ত ফতলমাপ্ততভ ওাপ্তঙ াঈন্নয়প্তদভ সুনম সধৌঙায়তদ।

দাভীভ ভাচনদতঢও িফঢায়দ

২৮
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স্বাথীদঢা ধভঢী ফয়ওাপ্তম াংতীয় ভাচদীতঢপ্তঢ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলপ্তডভ স্বধপ্তি সুতদততে ি ধতপ্তিধ ভাচনদতঢও
তমগুতম গ্রলড ওপ্তভতদ। াণঘ াঈি ফয়ওাপ্তম াঅপ্তন্দামদতপতত্তও ভাচদীতঢ সণপ্তও াংতীয় ভাচদীতঢপ্তঢ ফতলমাপ্ততভ
াঈত্তভড খঝাপ্তদা চরুভী তঙম।

২৯

ধঞ্চাতরে ওী ধতভওল্পদায় ফতিকঢ াঈন্নয়প্তদভ পাদা সণপ্তওাআ ফতলমা াঈন্নয়প্তদভ প্রওল্প

গৃলীঢ লপ্তয়তঙম। ফতলমাপ্ততভ াংকঠিঢ ওভাভ চন্য কঠিঢ লয় ফতলমা ফন্ডম। গ্রাপ্তফান্নয়প্তদভ প্তি ফতলমাপ্ততভ
প্রাতঢষ্ঠাতদওপাপ্ত াংভেি ওভাভ প্রপ্তয়াচদীয়ঢা ১৯৭৪ তখ্রিাপ্তব্দ ‘Women’s Status Committee’-ভ তভপ্তধাপ্তঝে
প্রওায ধায়। ১৯৭৪ াপ্তমভ তটপ্তম্বভ ফাপ্ত দাভীপ্ততভ ধতফবে াতা তরয়ও ‘Towards Equality’ দাপ্তফ সব
তভপ্তধাঝে াঈি ওতফটি প্রওায ওপ্তভ সঔাপ্তদ মা লপ্তয়তঙম, ভাচনদতঢও প্রতক্রয়ায় ফতলমাভা সওাদ াঅপ্তমািদ সৃতি ওভপ্তঢ
ধাপ্তভতদ। ভাচনদতঢও িফঢা  ধতফবে াতা দা ণাওাভ নপ্তম াতঘপ্তভাআ এভা াংখ্যা মতখষ্ঠ সেডীপ্তঢ ধতভডঢ লপ্ত প্তম
াঅযো প্রওায ওভা লপ্তয়তঙম।

৩০

ওতফটিভ প্রথাদ সুধাতভয তঙম-

১) ভাচনদতঢও তমগুতমভ ফতলমা প্রাণীপ্ততভ চন্য সওাঝা স্থাধদ ওভা াঈতঘঢ।
২) শুদৄ ফাত্র ফতলমাপ্ততভ তদপ্তয় কঠিঢ ধঞ্চাপ্তয়ঢ এওটি াফতয়ও ধতপ্তিধ লপ্তঢ ধাপ্তভ।
৩) তফাঈতদতধাম ওাাঈতিপ্তম ফতলমাপ্ততভ চন্য তওছু াঅদ তদততে ি ওভা সলাও।

পাভঢীয় াংতথাপ্তদ ফঢা তপতত্তও তযে দ ণাওা প্তে ফতলমাপ্ততভ ভাচনদতঢও াাংযগ্রলড  প্রতঢতদতথত্ব ভাচে পা,
সমাও পা, ভাচে তথাদ পা এাং ধঞ্চাপ্তয়প্তঢ বপ্তণি দয়। পাভপ্তঢভ ধঞ্চাপ্তয়ঢ ব্যস্থা ধবে াপ্তমাঘদাভ চন্য ১৯৭৭
তখ্রিাপ্তব্দ কঠিঢ াপ্তযাও সফলঢা ওতফটি গ্রাপ্তফান্নয়প্তদ ফতলমাপ্ততভ ভেি ওভাভ তরয়টিপ্তও াগ্রাতথওাভ তাদ ওপ্তভ।

৩১

১৯৮৮ তখ্রিাপ্তব্দ ‘National Perspective Plan for Women’ -ধঞ্চাপ্তয়প্তঢ ফতলমাপ্ততভ াংভিপ্তডভ
প্রপ্তয়াচদীয়ঢাপ্তও তুপ্তম থপ্তভ। এাআ ধতভওল্পদায় ধঞ্চাপ্তয়ঢ সণপ্তও শুরু ওপ্তভ সচমা ধতভরত এাং সধৌভ প্রতঢষ্ঠাপ্তদ
ফতলমাপ্ততভ চন্য যঢওভা তত্রয যঢাাংয াঅদ াংভিপ্তডভ ওণা মা লয়।

৩২

১৯৭০ এাং ৮০ ভ তযপ্তও ফতলমা াংকঞদগুতম ফতলমাপ্ততভ াতথওাভ ভিা, ফাদাতথওাভ, াফাতচও  াণে নদতঢও
ফস্যা, ভাচদীতঢপ্তঢ াাংযগ্রলড প্রভৃতঢ তরয়প্তও সওন্দ্র ওপ্তভ াঅপ্তন্দামদ কপ্তি সঢাপ্তম। এপ্তিপ্তত্র াফধেী ফতলমা
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াংকঞদগুতম গুরুত্বনডে ভূতফওা ধামদ ওপ্তভতঙম। াআতঢনপ্তে াথাভড তদে াঘদগুতমপ্তঢ দাভীভা বৃলত্তভ যতভও লয়াভ
সুপ্তবাক ধায় তদ। ঢদুধতভ ফতলমা ভাচদীতঢততপ্ততভ াতথওাাংযাআ এপ্ততঙম াঈচ্চ তযতিঢ, থদী ধতভাভ সণপ্তও; সওাদ
সিপ্তত্র াংযধভম্পভা ানুবায়ী।

৩৩

স্বপাঢাআ এাআ ফস্ত ফতলমাপ্ততভ ভাচনদতঢও ািপ্তদ প্রপ্তয বৃলত্তভ দাভী ফাপ্তচভ

ভাচদীতঢ প্তঘঢদঢাভ তলাঃপ্রওায তঙম দা। এচন্য দাভীাতী াংকঞদগুতম াফাতচও-াণে নদতঢও াঈন্নয়প্তদভ ধাযাধাতয
ভাচদীতঢপ্তঢ ে স্তপ্তভভ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলডপ্তও সুতদতিঢ ওভাভ ফতলমাপ্ততভ এও-তৃঢীয়াাংয াঅদ াংভিপ্তডভ তাী
চাতদপ্তয় াঅতঙম তীখে ততদ থপ্তভ। াঅতযভ তযও সণপ্তও ভাচনদতঢও তমগুতম তমীয় ভাচনদতঢও াআস্তালাপ্তভ ফতলমাপ্ততভ
তাীপ্তও গুরুত্ব তাদ ওপ্তভতঙম।

৩৪

াপ্তযাও সফলঢা ওতফটি এাং ‘National Perspective Plan for

Women’ এভ তভপ্তধাপ্তঝেভ তপতত্তপ্তঢ পাভঢ ভওাভ াঅতযভ তযপ্তওভ সযর ধপ্তে ভাচদীতঢপ্তঢ ফতলমাপ্ততভ
াাংযগ্রলডপ্তও সুতদতিঢ ওভাভ চন্য াংভিপ্তডভ দীতঢ গ্রলড ওপ্তভ। ১৯৮৫ তখ্রিাপ্তব্দ ওডে াঝও ভওাভ প্রণফ
ধঞ্চাপ্তয়তঢভাচ ব্যস্থায় ফতলমাপ্ততভ চন্য ২০ যঢাাংয াঅদ াংভিড ওপ্তভ।

৩৫

াঈপ্তদ্দশ্য তঙম ফতলমাপ্ততভ তদে াঘদী

প্রতক্রয়াভ াতথওঢভ সূপ্তবাকতাপ্তদভ ফেততপ্তয় ফতলমাপ্ততভ াঈন্নয়দ।

ধঞ্চাপ্তয়তঢ ব্যস্থায় দাভীপ্ততভ ৩০ যঢাাংয াঅদ াংভিড ফতিঢ ৬৪ ঢফ াংতথাদ াংপ্তযাথদী তম ১৯৮৯
তখ্রিাপ্তব্দ ধামোপ্তফপ্তন্ট াঈত্থাধদ ওভা লপ্তম াঈচ্চ ওপ্তি ঢা াতঢম লপ্তয় বায়। ১৯৯২ াপ্তমভ ৭৩  ৭৪ ঢফ াংতথাদ
াংপ্তযাথদ ওপ্তভ ধঞ্চাপ্তয়ঢ ব্যস্থায় াংস্কাভ াথদ ওভা লয়। ১৯৯৩ াপ্তমভ এতপ্রম ফাপ্ত ফস্ত ভাপ্তচেভ ফণে দ
সধপ্তয় গ্রাফীড  সধৌভ ভওাপ্তভভ সিপ্তত্র ফতলমা প্রতঢতদতথপ্ততভ াংখ্যা এও তৃঢীয়াাংয ওভা লয়।

৩৬

পাভঢীয় দাভীভ

ফবে াতা ভিাপ্তণে এাং াতথওাভ প্রতঢষ্ঠায় তদাঃপ্তন্দপ্তল এটি গুরুত্বনডে খঝদা। এভ নপ্তম প্রায় তয মি গ্রাফীড ফতলমা
প্রতঢতদতথপ্ততভ ভাচদীতঢপ্তঢ াাংযগ্রলপ্তডভ সুপ্তবাক াঅপ্ত। দতুদ াঅাআপ্তদ ধঞ্চাপ্তয়প্তঢভ তঢদ স্তপ্তভাআ াথাভড ফতলমাভ
ধাযাধাতয ঢধতযমী চাতঢ  াঈধচাতঢ ফতলমাপ্ততভ চন্য াঅদ াংভিপ্তডভ ব্যস্থা ভপ্তয়প্তঙ। যলপ্তভভ স্থাদীয়
যাদব্যস্থায় ফতলমা ওাাঈতিমভপ্ততভ াংখ্যা বৃতদ্ধ খপ্তঝপ্তঙ। নপ্তম ভেক ভেক থপ্তভ ঘপ্তম াঅা দাভীপ্ততভ াঈধভ াঢোঘাভ,
সযারড  াপ্তলমাভ তওছুঝা সুভালা লপ্তয়প্তঙ।

৩৭

গ্রাফীড ফতলমাভা প্রায়যাআ তদভিভ লয়াভ চন্য নৄরুরভাাআ দাভীপ্ততভ

াফপ্তদ সভপ্তঔ ওাচওফে ধতভঘামদা ওপ্তভ ণাপ্তও। ঢপ্ত এাআ াঅাআদ ফতলমাপ্ততভ ভাচনদতঢও প্তঘঢদঢা বৃতদ্ধপ্তঢ লায়ঢা
ওপ্তভপ্তঙ-এব্যাধাপ্তভ সওাদ প্তন্দল সদাআ।
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গ্রাফীড ভওাপ্তভ ফতলমাপ্ততভ সবাকতাপ্তদভ াংখ্যা বৃতদ্ধভ প্তি াঈন্নয়প্তদভ ম্পওে ঢপ্তপ্রাঢপাপ্ত চতিঢ। তধতৃঢাতিও
ভাচনদতঢও ওাঞাপ্তফাপ্তও পাগাভ চন্য ফতলমাপ্ততভ াঅদ াংভিপ্তডভ বপ্তণি গুরুত্ব ভপ্তয়প্তঙ। ধঞ্চাপ্তয়প্তঢভ তঢদটি স্তপ্তভাআ
ফতলমাপ্ততভ াঅদ বৃতদ্ধভ নপ্তম প্রযাপ্তদভ াঈধভ ফতলমাভা ঘাধ সৃতি ওভপ্তঢ ধাভপ্তঙ এাং দাভী  তযশুল ওপ্তমভ
াঈন্নয়প্তদভ স্বাপ্তণে প্রযাদপ্তও ওাপ্তচ মাকাপ্তঢ ধাভপ্তঙ। ঢেফাপ্তদ হু াঈন্নয়দভমও প্রওল্প ভওাভ গ্রলড ওভপ্তঢ াে
লপ্তচ্ছ শুদৄফাত্র ফতলমাপ্ততভ ঘাপ্তধ। ১৯৯৩ াপ্তমভ ধঞ্চাপ্তয়ঢ তদে াঘপ্তদভ ধভ সণপ্তও এঔপ্তদা ধবে ন্ত ধঞ্চাপ্তয়প্তঢভ তঢদ
স্তপ্তভাআ ফতলমাপ্ততভ াাংযগ্রলপ্তডভ লাভ সওাদ সওাদ সিপ্তত্র ৩৩ যঢাাংয াতঢক্রফ ওপ্তভপ্তঙ।

৩৮

১৯৯৬ াপ্তম াঈফা

প্রঘাভ-এ প্রওাতযঢ ভাচেতপতত্তও ঢাতমওা এভ স্বধপ্তি ািেতাদ ওপ্তভ:
াভতড -১
ভাচে

যঢাাংয

ান্ধ্রপ্রপ্ততয

৩৩.০৪

াঅাফ

৫০.৩৮

ঙতত্তকি

৩৩.৭৫

গুচভাঝ

৪৯.৩০

সওভামা

৫৭.২৪

ওডে াঝও

৪৩.৬

ঢাতফমদাস

৩৬.৭৩

াঈত্তভপ্রপ্ততয

৩৭.৮৫

ধতিফি

৩৫.১৫

Source: Uma Prachar, Vol.13, No.1, 2006, p.4.

ঢেফাদ সওপ্তন্দ্র িফঢাীদ াআাঈ.তধ.এ. ভওাভ াংতথাদ াংপ্তযাথদ ওপ্তভ ধঞ্চাপ্তয়প্তঢ ফতলমাপ্ততভ ৫০ যঢাাংয াঅদ
াংভিপ্তডভ ওণা সখারডা ওপ্তভপ্তঙ।

৩৯

বতত তলাভ ভওাভ প্রণফ ২০০৫ তখ্রিাপ্তব্দ ধঞ্চাপ্তয়প্তঢ ফতলমাপ্ততভ চন্য ৫০
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যঢাাংয াঅদ াংভিড ওপ্তভপ্তঙ। াঈত্তভঔে, তলফাঘম প্রপ্ততয, ছািঔে, ফেপ্রপ্ততয ভওাভ ধঞ্চাপ্তয়প্তঢ ফতলমাপ্ততভ
৫০ যঢাাংয াঅদ াংভিপ্তডভ ব্যস্থা ওভপ্তঢ সধপ্তভপ্তঙ। ভাচস্থাদ ভওাভ ২০১০ এভ ধঞ্চাপ্তয়ঢ তদে াঘপ্তদ
ফতলমাপ্ততভ ৫০ যঢাাংয াঅদ াংভিপ্তডভ প্রতঢশ্রুতঢ ততপ্তয়প্তঙ। ানুরূধপাপ্ত সওভম ভওাভ ধঞ্চাপ্তয়ঢ এাং স্থাদীয়
প্রযাপ্তদ ৫০ যঢাাংয ফতলমা াঅদ াংভিপ্তডভ ওণা সখারডা ওপ্তভপ্তঙ।

৪0

ঢপ্ত সওন্দ্র ভওাভ াংতথাদ াংপ্তযাথদ

ওপ্তভ তরয়টিপ্তও াঅাআদকঢ রূধ ততপ্তঢ ঘাাআপ্তঙ।

ধঞ্চাপ্তয়তঢ ব্যস্থায় ফতলমা াংভিড ানল্যমাপ ওভপ্তম সমাওপা  ভাচে তথাদ পায় ৩৩ যঢাাংয াঅদ
াংভিপ্তডভ প্রশ্নটি তঢপ্তওেভ সৃতি ওপ্তভপ্তঙ। ১৯৯৬ াপ্তম সমাওপা  ভাচে তথাদ পায় ফতলমাপ্ততভ এও তৃঢীয়াাংয
াঅদ াংভিপ্তডভ াঈপ্তদ্দপ্তশ্য ৮১ ঢফ াংপ্তযাথদ তম সমাওপাপ্তঢ াঈত্থাধদ ওভা লপ্তম ঢৎওামীদ াংভেি সফাঘে া
ভওাপ্তভভ নৄরুরাতী তমগুতমভ প্রতঢেওঢাভ তরুদ ঢা ধায লয়তদ। ১৯৯৮ াপ্তম এওাভ প্রপ্তঘিাটি ব্যণে লয়। এভ
ধভ ১৯৯৯ াপ্তম প্রথাদফিী াচপ্তধয়ীভ ফপ্তয় ৮৫ ঢফ াংতথাদ াংপ্তযাথদী তমটি াঈত্থাধদ ওভা লয়। ঢপ্ত
াম্প্রতঢও ওাপ্তম ওাংপ্তগ্র সদতৃত্বাথীদ াআাঈ.তধ.এ. ভওাভ ফতলমাপ্ততভ ৩৩ যঢাাংয াঅদ াংভিড াংক্রান্ত প্রপ্তশ্ন
াআতঢাঘও ভূতফওা ধামদ ওপ্তভপ্তঙ। প্রায় সঘৌদ্দ ঙভ ধভ ২০১০ াপ্তমভ ৮াআ ফাঘে সমাওপা  ভাচে তথাদ পায়
ফতলমাপ্ততভ াংভিড তরয়ও তমটি ভাচেপায় সধয ওভা লয় এাং ৯াআ ফাঘে ভাচেপা তমটি ানুপ্তফাতদ ওপ্তভ।

৪১

ঢপ্ত সমাওপাভ ানুপ্তফাতদ  ভাষ্ট্রধতঢভ ঙািধত্র দা ধায়া ধবে ন্ত তমটিভ পতষ্যৎ ম্পপ্তওে ঠিওপাপ্ত তওছুাআ মা
বাপ্ত দা। তমটিভ তপ্তভাতথঢায় তপ্তভাথীধি এাং ভওাভধপ্তিভ এওাাংপ্তযভ ফপ্তে সব ফঢধাণে ওে ভপ্তয়প্তঙ ঢাপ্তঢ
পতষ্যৎাআ মপ্ত পাভঢীয় ফাচ দাভীপ্ততভ াস্থাদ ওঢঝা ফচবুঢ ওভপ্তঢ ধাভম।

াঈধাংলাভ

স্বপ্ততপ্তযভ ভৄতিভ াঈপ্তদ্দপ্তশ্য তদপ্তততঢপ্রাডা পাভঢীয় দাভী তব্রটিয াঢোঘাপ্তভভ পপ্তয় ধতে াদীদ ণাপ্তওতদ। ধাতভাতভও
ধতভপ্তয, ফাফতয়ও াফাতচও-ভাচনদতঢও দৃতিপ্তওাড প্তোধতভ দাভীফাদপ্ত ওফে  স্ব-ধতভতঘতঢ প্রতঢনতমঢ
লপ্তয়তঙম। াঅতভূেঢ লপ্তয়তঙম াঅত্ধপ্রতঢতষ্ঠঢ, প্রতঢশ্রুতঢদ্ধ, দুাঃালতও দাভীভতঢেভ াঅঞ্চতমও  চাঢীয় সঘঢদাভ
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াঈন্নঢ ফাকে। াল্যতাল, াওামফাতৃত্ব, ধতে াপ্রণা, সবৌণ ধতভাপ্তভভ তদপ্তষ্পরড, তদভিভঢা, তধতৃঢাতিও সমৌল
ওাঞাপ্তফাভ ততথ সফপ্তদ দাভীভা এতকপ্তয় এপ্ততঙম সতযফাতৃওাভ শৃঙ্খমা সফাঘপ্তদ।

পাভঢীয় ফতলমাপ্ততভ ভাচনদতঢও াঈত্থাদ াশ্যাআ ফলাত্ধা কােীভ াতাদ। কােীচীভ াঅপ্তন্দামদ শুদৄফাত্র ভাচনদতঢও
াঅপ্তন্দামদ তঙম দা। ঢাভ ফপ্তে ফাচপ্তও দতুদপাপ্ত কপ্তি সঢামাভ ািীওাভ তঙম, সবঔাপ্তদ ফতলমাভা ধামদ ওভতঙম
গুরুত্বনডে ভূতফওা। নৄরুরঢাতিও ফাপ্তচভ চিঢা দি ওভপ্তঢ থীভ ধতপ্তিপ্তধ লপ্লতও সঘঢদাভ প্রপ্তয়াচদ তঙম। এওণা
াদস্বীওাবে সব ফতলমাপ্ততভ ভাচদীতঢপ্তঢ াাংযগ্রলড াপ্তওী াঅফপ্তমভ Public/Private, এাং Political/Social
তপাচদপ্তও সপপ্তগ ততপ্তয়প্তঙ। ঢপ্ত ফতলমাপ্ততভ তদচস্ব তদতিয়ঢা সঙপ্তি এতকপ্তয় াঅপ্তঢ লপ্ত এাং ভাচনদতঢও
তমগুতমভ তঘন্তাপাদা াঅভ প্রকতঢযীম লপ্তঢ লপ্ত। এভ ধাযাধাতয ফাপ্তচভ ে স্তপ্তভভ ফানুপ্তরভ এাং ভওাভী
প্রযাপ্তদভ এতকপ্তয় াঅা ওঢেব্য।

প্রকতঢযীম প্তম ধতভতঘঢ াফধেীভা িফঢা তপাচপ্তদভ সিপ্তত্র নৄরুরপ্ততভ প্রাথান্য ততপ্তয় ণাপ্তও। দাভী নৄরুর ফাদ
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