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ভার্া অজষন িত্ত্ব এবং এর গখ্রিপথ 

*ড. ল াোঃ সাদহদুজ্জা ান 

 

Abstract 

The subject of discussion of this article is an analytical history of the 

philosophical and scientific inquiry of acquisition of language by the human 

child. The article aims to follow the centuries-long continuity of theoretical and 

empirical investigations — setting off from the ancient Western and Indian 

thoughts —concerning human language acquisition, and find out its most 

recent direction. The discussion has made an effort to shed light on the 

question, namely, whether the opposing ideas of Nativism and 

Empiricism/Behaviorism can be combined with regard to language 

acquisition.     

 

১. ভখ্র কা 

 ানবখ্রশশু বা  ানুর্ কী প্রখ্রক্রোে ভার্া অজষন বা আেত্ত কদর―এই বহু প্রাচীন প্রশ্ন ‘ভার্া-অজষন’ না ক জ্ঞানদক্ষদির লকদন্দ্র 

অবস্থান করদে। এ-সম্বদন্ধ পরস্পরখ্রবদরাধী একাখ্রধক িত্ত্ব িথা  িবাদদর অখ্রিত্ব খ্রিস্টপূব ষ স ে লথদকই খ্রেল। িারই 

ধারাবাখ্রহকিাে বিষ াদনও ভার্া-অজষন সম্বদন্ধ লবশ-কদেকটি িদত্ত্বর অখ্রিত্ব লক্ষ করা  াে। 

ভার্া এবং ভার্া অজষন সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং িত্ত্ব প্রণেদনর ইখ্রিহাস সুদীর্ ষ। ভারিীে এবং পাশ্চািয―উভে ঐখ্রিদহযই 

এই অনুসন্ধাদনর গভীরিা ও ব্যাপকিা লক্ষণীে। িদব পাশ্চািয ঐখ্রিদহয ভার্াখ্রবজ্ঞান, দশ ষন, যুখ্রিখ্রবদ্যা, গখ্রণি, জীবখ্রবজ্ঞান, 

শারীরখ্রবজ্ঞান, সা াখ্রজক খ্রবজ্ঞানসমূহ এবং গদবর্ণার পদ্ধখ্রি ও সরঞ্জা  সহদ াদগ ল ভাদব এই জ্ঞানশাখাদক একটি 

বহুশৃঙ্খলামূলক (multidisciplinary), লরৌপ (formal) ও পরীক্ষামূলক (experimental) কাঠাদ া লদওো 

হদেদে, ভারিীে ঐখ্রিদহয িার দৃষ্টান্ত লনই। খ্রনদচর অনুদেদসমূদহ ভার্া অজষন খ্রবর্েক খ্রবখ্রভন্ন িত্ত্ব ও  িধারাসমূদহর খ্রবশদ 

পখ্ররখ্রচখ্রি তুদল ধরা হদেদে। এই পখ্ররখ্রচখ্রি সংখ্রিষ্ট জ্ঞানখ্রবদে বিষ ান প্রবদন্ধর আদলাচনাটির একটি স্থান খ্রচখ্রিি করদি 

সাহায্য করদব এবং এদক পথখ্রনদদ ষশ লদদব।   

২. ভার্া অজষন িত্ত্বসমূদহর সংখ্রক্ষপ্ত পখ্ররচে  

খ্রিস্টপূব ষ চতুথ ষ শিাব্দীদি খ্রগ্রক দাশ ষখ্রনক লেদো িাঁর সংলাপ Cratylus-এ (Plato, 1998) এই প্রদশ্ন আদলাচনার 

অবিারণা কদরদেন ল , বস্তুর না  িাদদর প্রাকৃখ্রিক (natural) ও সখ্রিযকার (ture) না , নাখ্রক  ানুর্-কর্তষক প্রদত্ত 

এবং  ানুদর্র  দধ্য প্রচখ্রলি (conventional) না   াি।  

বস্তুর না  িথা ভার্া স্বভাবজ বা প্রাকৃখ্রিক হদল িা হদব স রূপ (regular), খ্রনে বদ্ধ এবং ল ৌখ্রিক 

(logical/rational)। অন্যথাে িা হদব অখ্রনেখ্র ি (irregular) ও লস্বোচারী (arbitary)। ভার্া সম্বদন্ধ এই 

দুটি সম্ভাব্য পরস্পর-খ্রবপরীি বািবিার খ্রভখ্রত্তদি দুটি  িবাদ বা দল গদে ওদঠ। ভার্ার স রূপিা ও ল ৌখ্রিকিাে 

                                                           
* সহদ াগী অধ্যাপক (বাংলা)  াধ্যখ্র ক ও উচ্চ খ্রশক্ষা অখ্রধদপ্তর 
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খ্রবোসীদদর বলা হদিা সাদৃশ্যবাদী (analogists), খ্রবপরীি  দি খ্রবোসীদদর বলা হদিা ববসাদৃশ্যবাদী 

(anomalists) (Bloomfield, 1935)।  

সাদৃশ্যবাখ্রদিাই খ্রগ্রক িথা ইউদরাপীে দাশ ষখ্রনকদদরদক লবখ্রশ প্রভাখ্রবি কদরখ্রেল। ফদল িাঁরা খ্রনদজদদর ভার্ার সংগঠনদক 

খ্রবেজনীন বদল ধদর খ্রনদেখ্রেদলন (Bloomfield, 1935)। খ্রগ্রকদদর পদর লরা ানরা িাদদর ভার্ার ব্যাকরণ রচনা কদর 

খ্রগ্রকদদরদক অনুসরণ কদরই।  ধ্যযুদগ লরা ানদদর ব্যবহৃি ল্যাটিন ভার্া লভদে  খন আধুখ্রনক ‘লরা ান্স’ ভার্াগুখ্রল, 

ল  ন―ফরাখ্রস, ইিাখ্রলোন, স্পযাখ্রনশ জন্ম খ্রনখ্রেল িখনও ললখার ভার্া খ্রহদসদব প্রাচীন ল্যাটিনই ব্যবহৃি হদিা। পখ্রিদিরা  

প্রাচীন ল্যাটিন ভার্া অধ্যেন কদর লস-ভার্ার নানা ববখ্রশষ্টয আখ্রবষ্কার কদরন। িাঁরা লস-ভার্ার  দধ্য  ানব-ভার্ার ল ৌখ্রিক 

ও স্বাভাখ্রবক রূপ খ ূঁদজ পান।  

এরই ধারাবাখ্রহকিাে ১৬৬০ সাদল ফ্রাদন্সর লপাে ষ-রেযাল কনদভন্ট-এর আন ষল্ড আঁদিাোইন (Arnauld Antoine) 

রচনা কদরন (চূোন্ত সংস্করণ প্রকাখ্রশি হে ১৬৭৬ সাদল) Grammaire generale et raisonnee 

(General and Rational Grammar) (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975),  া ‘লপাে ষ-রেযাল 

গ্রা ার’ নাদ  প্রখ্রসদ্ধ। এই গ্রদন্থ লদখাদনা হে ল , খ্রবখ্রভন্ন ভার্ার―খ্রবদশর্ি ল্যাটিন ভার্ার―সংগঠদনর  দধ্য রদেদে 

এ ন ল ৌখ্রিক রূপ  া পৃখ্রথবীর সব ভার্ার লক্ষদি প্রদ াজয।  

৩৮০ খ্রিস্টপূব ষাদব্দ লেদো িাঁর সংলাপ Meno-ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন কদরখ্রেদলন:  ানবখ্রশশু কীভাদব অপ্রতুল িথ্য লথদক 

অল্প স দে অদনক লবখ্রশ জ্ঞান অজষন কদর? এটি িাঁর কাদে খ্রেল একটি দাশ ষখ্রনক স স্যা,  ার স াধানও খ্রিখ্রন খ্রদদেখ্রেদলন। 

িাঁর স াধান খ্রেল:  ানুর্ জ্ঞান খ্রনদেই জন্মাে (Plato, Trans. 1924)। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শিদকর ইউদরাপীে 

বুখ্রদ্ধবাদী (Rationalist) দাশ ষখ্রনকগণ, খ্রবদশর্ি লরদন লদকািষ (Descartes, Trans. 1984-85, 1991) ও  খ্রজ. 

ডখ্রিউ. লাইবখ্রনয্ (Leibniz, Trans. 1949) লেদোর  িবাদদক স থ ষন ও সমৃদ্ধ কদরদেন।  ানুর্ কীভাদব ভার্ার 

জ্ঞান অজষন কদর, এই প্রদশ্নর উত্তর খ্রদদি িাঁরা লেদোর  িবাদদকই আশ্রে কদরখ্রেদলন।      

অন্যখ্রদদক, লেদোর খ্রশষ্য অযাখ্ররস্টেল বলদলন, ইখ্রন্দ্রেজ অখ্রভজ্ঞিাই জ্ঞান (ভার্ার জ্ঞানও) অজষদনর এক াি উপাে 

(Aristotle, Trans. 1038)। ভার্া প্রসদঙ্গ খ্রিখ্রন  ানব- নদক ‘শূন্য লিে’ (tabula rasa) বদল আখ্যাখ্রেি 

করদলন (Aristotle, Trans. 1964)। এই ধারণা লেদো ও কাদিষসীে ভার্া-দাশ ষখ্রনকদদর বখ্রণ ষি ‘সহজাি জ্ঞান’ 

(innate knowledge)-এর সম্পূণ ষ খ্রবপরীি। লস-অদথ ষ,  ানব-ভার্া খ্রবর্দে অযাখ্ররস্টেলদক একজন প্রচলবাদী 

(conventional)1 বলা  াে।  

খ্রিটিশ দাশ ষখ্রনক জন লক (John Locke) িাঁর An Essay Concerning Human Understanding 

গ্রদন্থ tabula rasa-র ধারণাটিদক সুপ্রখ্রিখ্রিি কদরন2 । লসখাদন খ্রিখ্রন  ানব- নদক ‘সাদা কাগজ’ (white 

paper) বদল অখ্রভখ্রহি কদরন এবং বদলন ল ,  ানুদর্র জীবন এখ্রগদে  াবার সদঙ্গ সদঙ্গ িার ইখ্রন্দ্রেলব্ধ অখ্রভজ্ঞিা লথদক 

                                                           
১Aristotle, unlike Plato, is a commited conventionalist as far as words are concerned. He does not believe in the Platonic doctrine of 

eternal ÔformsÕ or ÔideasÕ underlying human thought and speech (Harris and Taylor, 1989, p. 22). 
২ eZ©gvbKv‡j g~jZ Rb jK‡KB GB gZev‡`i Rb¨ K…wZZ¡ †`Iqv nq| jK wek¦vm Ki‡Zb, gvbewkï GKwU m¤ú~Y© k~b¨ gb Z_v gw¯Í®‹ 

wb‡q Rb¥vq| AwfÁZv GB k~b¨ g‡b wb‡R‡K wjwce× K‡i| GB cÖhZœ-me©¯̂ (nurture-only) gZev‡`i GKwU AvaywbK iƒc‡f` n‡jv wesk 

kZvãxi Av‡gwiKvb AvPiYev`x gb Í̄vwË¡K we. Gd. w¯‹bvi-Gi gZv`k©| wZwb gvbegb Z_v gw Í̄®‹‡K GKwU ÔKv‡jv ev·Õ (Òblack boxÓ) 

wn‡m‡e we‡ePbv K‡ib, hv Rxeb †_‡K wbqš¿Y (conditioning) I cÖejb (reinforcement) MÖnY K‡i| GB Ae¯’vb †_‡K we‡ePbv Kiv nq, 

cÖhZœ (nurture) n‡jv gvbewkïi e¨w³MZ, mvgvwRK Ges ÁvbMZ weKv‡ki Rb¨ `vqx―cÖK…wZ (nature―Rxewe`¨v, wRbZË¡) bq| eZ©gv‡b 

Aek¨ gb Í̄Ë¡we`‡`i Kv‡Q mvaviYfv‡e GB Ae¯’vb M„nxZ †h, cÖK…wZ I cÖhZœ AwefvR¨iƒ‡c ci¯ú‡ii m‡½ MÖw_Z| DfqB gvb‡ei 

Rxebe¨vcx weKvk mva‡b Ae`vb iv‡L (Matsumoto, 2009 p. 554. )| 
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অখ্রজষি জ্ঞান লসই সাদা কাগদজ খ্রলখ্রপবদ্ধ হে (Locke, 1960/1975)। মূলি লকই িাঁর এই গ্রদন্থর  াধ্যদ  

‘অখ্রভজ্ঞিাবাদ’ (Empiricism) না ক দাশ ষখ্রনক  িবাদদর জন্ম লদন।  

আদ খ্ররকান ‘আচরণবাদী’ (Behaviorist)  নিত্ত্বখ্রবদ খ্রব. এফ. খ্রস্কনার (B. F. Skinner)-এর গ্রন্থ Verbal 

Behavior (Skinner, 1957) প্রকারান্তদর অখ্রভজ্ঞিাবাদী  িদকই স থ ষন কদর। কারণ, আচরণবাদী দশ ষন অনু ােী 

জ্ঞান অখ্রজষি হে ক্র াগি অখ্রভজ্ঞিা লথদক (Bussmann, 1996)।  

খ্রবংশ শিাব্দীর আদ খ্ররকান ভার্ািাখ্রত্ত্বক ও ভার্াদাশ ষখ্রনক লনাো  আভ্রা  চ খ্রস্ক Verbal Behavior গ্রদন্থর কদঠার 

স াদলাচনার  ধ্য খ্রদদে িাঁর সহজািবাদী (Innatist) ভার্া-দশ ষদনর সূিপাি র্োন (Chomsky, 1959)। খ্রিখ্রন 

লদকািষ, লাইবখ্রনয্ ও লপাে ষ-রেযাল  িাদদশ ষর ভার্া-সম্বন্ধীে অনুসন্ধানদক না  লদন “কাদিষসীে ভার্াখ্রবজ্ঞান” 

(Cartesian Linguistics) (Chomsky, 2009)। খ্রবংশ শিাব্দীর  াঝা াখ্রঝ এই িত্ত্বদক চ খ্রস্ক ব্যাপক 

প্রভাবখ্রবিারী প্রখ্রিিা দান কদরন, ল -প্রভাব বিষ াদনও অন্য ল -লকানও িদত্ত্বর লচদে লবখ্রশ প্রখ্রিখ্রিি। লেদোর প্রশ্নটিদক 

চ খ্রস্ক না  লদন ‘লেদোর স স্যা’ (“Plato’s problem”)। এদক উিীপনার অপ্রতুলিা (“Poverty of 

Stimulus”) অখ্রভধােও আখ্যাখ্রেি করা হে। প্রসঙ্গি, ভার্া-অজষন সংক্রান্ত স ি  িবাদ লশর্ খ্রবচাদর ‘অখ্রভজ্ঞিাবাদ’ 

(Empiricism) ও ‘সহজািবাদ’ (Innatism)―এই দুই পরস্পর-খ্রবদরাধী দাশ ষখ্রনক  িবাদদর  দধ্য অন্তর্ভ ষি 

হে।  াই লহাক, চ খ্রস্ক  ানব  খ্রিষ্কদক লদদখন ‘প্রদকৌখ্রিক’(Modular) রূদপ, অথ ষাৎ, খ্রবখ্রভন্ন ধরদনর ক ষ সম্পাদদনর 

জন্য  খ্রিদষ্কর খ্রবখ্রভন্ন আলাদা আলাদা অংশ বা ‘প্রদকাি’ (Module) খ্রনধ ষাখ্ররি আদে। ভার্া সংক্রান্ত ক ষকাদির জন্যও 

লি খ্রন  খ্রিদষ্কর খ্রনখ্রদ ষষ্ট এলাকা খ্রনদোখ্রজি (dedicated)।                     

ঊনখ্রবংশ শিাব্দীর জা ষান জািীেিাবাদী লরাম্যাখ্রন্টক খ্রচন্তাপদ্ধখ্রি এই ধারণার জন্ম লদে ল , ভার্া হদলা জাখ্রির আত্মার 

প্রকাশ। জা ষান দাশ ষখ্রনক খ্রভলদহল্ম ভন হা দবাল্ট এই ধারণার সূিপাি কদরন (Humboldt, 1988)।  

খ্রবংশ শিাব্দীর র্াদের দশদক আদ খ্ররকান নৃিাখ্রত্ত্বক-ভার্ািাখ্রত্ত্বক Edward Sapir-এর োি Benjamin Lee 

Whorf লদখান, ভার্ার জাখ্রিগি পাথ ষকয কীভাদব  ানবজ্ঞান ও আচরদণর ওপর প্রভাব লফদল (Whorf, 1956)। এদক 

বলা হে “ভার্া-আদপখ্রক্ষকিা” (Linguistic Relativity)। এটি “সাখ্রপর-লহাঅফষ প্রাকিত্ত্ব” (Sapir 

Whorf Hypothesis) নাদ ও পখ্ররখ্রচি। এই প্রাকিত্ত্ব অযাখ্ররস্টেদলর ভার্াখ্রচন্তার সদঙ্গ সঙ্গখ্রিপূণ ষ এবং ভার্া-

খ্রবেজনীনিার ধারণার খ্রবপরীি।   

১৯৮০-র লশর্ ও ১৯৯০-এর প্রথ াংদশ ‘জ্ঞানমূলক- নিত্ত্ব’ (cognitive psychology)-র অগ্রগখ্রির ফদল 

‘জ্ঞানমূলক ভার্াখ্রবজ্ঞান’ (cognitive languistics) নতুন প্রাণ লাভ কদর। জ্ঞানমূলক ভার্াখ্রবজ্ঞান  ানুদর্র 

ভাখ্রর্ক ক্ষ িাদক  ানব- খ্রিদষ্কর সাধারণ জ্ঞান প্রখ্রক্রোকরণ খ্রহদসদবই লদদখ,  া চ খ্রস্ক-কখ্রথি প্রদকৌখ্রিক (Modular) 

ধারণার সম্পূণ ষ খ্রবপরীি। “পখ্ররসংখ্যানগি খ্রশখন” (statistica; learning) জ্ঞানমূলক ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর একটি 

অনুসখ্রন্ধৎসার লক্ষি। “জ্ঞানমূলক ভার্াখ্রবজ্ঞান”-এর এই ধারণা খ্রনদে আদরকটি  িবাদ―সংদ াগবাদ 

(Connectionism)  গদে উদঠদে।      

ইউদরাপীে ভার্াখ্রচন্তন ও ভার্া-দশ ষন জ্ঞানচচ ষার জগদি অদনক লবখ্রশ উচ্চখ্রকি হদলও ভারিীে ভার্াখ্রচন্তদনর ইখ্রিহাস 

ইউদরাদপর লথদক পুরদনা। ভারিীে ভার্াদশ ষন ও ভার্াচচ ষার খ্রকছু নমুনা পাওো  াে Betty Heimann-এর Indian 

and Western Philosophy (Heimann, 1937) গ্রদন্থ। Heimann লদখ্রখদেদেন, সংস্কৃি ভার্াে 

“খ্রক্রোমূদলর গখ্রিশীল  খিদক” (the dynamic stem of the verbal root) সাখ্রধি শদব্দর  দধ্য সহদজই 

লচনা  াে। ল  ন : 

     ∙কর       করা, কখ্রর, উপকার, খ্রহিকরী। 
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ভারিীে ভার্ার এই ববখ্রশষ্টয এর ‘বজব খ্রবকাশ’ (organic development) অনুসন্ধাদনর রসদ লজাগাে। ভারিীে 

দশ ষদন ল  ন সৃখ্রষ্ট জগদির স ি উপাদাদনর  দধ্য আন্তোঃসম্পদকষ খ্রবোস করা হে, লি খ্রনভাদব একই ধ্বখ্রনখ্রবখ্রশষ্ট 

শব্দসমূদহর  দধ্য  নিাখ্রত্ত্বক সম্পকষও প্রখ্রিখ্রিি। প্রকৃখ্রির সন্তানদদর সংদবদনশীল শ্রবদণখ্রন্দ্রে এভাদব প্রকৃখ্রির কণ্ঠস্বর 

খ্রচনদি পাদর এবং প্রদিযক জীবন্ত প্রাণীদকই ভার্াজগদি অন্তর্ভ ষি কদর লনে (Heimann, 1937) ভারিীে ভার্াদশ ষদনর 

এই ব্যাখ্যাে আদবদগর প্রভাব থাকদলও ভারিীে দশ ষদনর স্বরূপটি এখাদন সঠিকভাদব ফুদে উদঠদে। বলাবাহুল্য, এই দশ ষন 

ইউদরাপীে দশ ষন লথদক এদকবাদরই আলাদা। Heimann িাঁর গ্রদন্থ দুটি তুলনামূলক উদ্ধৃখ্রির  াধ্যদ  দুই সংস্কৃখ্রির 

ভার্াদশ ষদনর পাথ ষদকযর আভাস খ্রদদেদেন―     

The Motto of the West: 

Man is the measure of all things. 

[Protagoras, c. 500 B.C.] 

The Motto of India: 

This Atman (the vital essence in Man) is the same in the ant, the same in the gnat, the same 

in the elephant, the same in these three worlds… the same in the whole universe. 

[Brihadaranyaka-upanisad 1,3,22,c,1000 B.C.] (Heimann, 1937) 

           

দৃখ্রষ্টদকাণ  াই লহাক, এ-কথা র্ভলদল চলদব না ল  লশর্ প ষন্ত ভার্া-অজষন সংক্রান্ত অনুসন্ধান বস্তুিই একটি বহুশৃঙ্খলামূলক 

(multidisciplinary) ক ষকাি। কারণ ভার্া অজষদনর সাদথ  ানব- খ্রিদষ্কর িথা  ানবদদদহর খ্রববিষদনর ইখ্রিহাস ও 

শারীরবৃত্তীে ববখ্রশষ্টযাবখ্রল,  ানবস াদজর ববখ্রশষ্টয,  ানব- নিত্ত্বও ওিদপ্রািভাদব জখ্রেি; খ্রনদনাদ্ধৃি  ন্তদব্য এর স থ ষন 

আদে―  

That is, we must scrutinize syntactic theory not simply as a theory which 

accounts for the syntactic data, but as a theory which is, at once, consistent 

with the syntactic data with the evidence from other fields (whether that be 

psychology, biology or sociology). (Parker, 2006) 

      

৩. ভার্া অজষন িত্ত্বসমূদহর খ্রবস্তৃিির পখ্ররচে  

৩.১ প্রাচীন ভারিীে খ্রচন্তা: পাখ্রণখ্রন, পিঞ্জখ্রল ও অন্যান্য 

ভার্া কীভাদব  ানুদর্র আেত্ত হে, লস-সম্বদন্ধ প্রাচীন ভারিীে খ্রচন্তা খ্রিধাখ্রবভি খ্রেল বদল  দন হে। বস্তুি ভার্াখ্রবজ্ঞান 

 াদক প্রাচীন ভারিীেগণ না  খ্রদদেখ্রেদলন ব্যাকরণ লসটি খ্রেল ধ ষগ্রন্থ লবদ-এর একটি অঙ্গ, অথ ষাৎ লবদাঙ্গ, এবং ভার্াচচ ষার 

মূল প্রদণাদনা খ্রেল ধ ীে (Matilal, 2001, p. 11)। পাখ্রণখ্রনর  হাভাষ্যকার পিঞ্জখ্রল খ্রিস্টপূব ষ ২ে শিাব্দীদি ভার্া 

সম্বদন্ধ এ নও বদলখ্রেদলন ল , ভার্া হদলা  রণশীল  ানুদর্র অভযন্তদর প্রখ্রবষ্ট এক লদবিা (Matilal, 2001)। খ্রিখ্রন 

ভার্াদক  ানবজাখ্রির সারাৎসার (essence of mankind) খ্রহদসদব খ্রবদবচনা কদরখ্রেদলন। দুই হাজার বের পর এক 

আধুখ্রনক আদ খ্ররকান ভার্াখ্রবজ্ঞানী সপ্তদশ শিাব্দীর ইউদরাপীে দাশ ষখ্রনকগদণর অনুসরদণ  ানবভার্া সম্বদন্ধ অনুরূপ উখ্রি 

কদরন (Chomsky, 1972)। পিঞ্জখ্রলর দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গর সাদথ লেদো, কাদিষসীে ভার্াখ্রবজ্ঞান এবং উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর 

দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গর এই সাদৃশ্য অিযন্ত িাৎপ ষপূণ ষ। অন্যখ্রদদক, পিঞ্জখ্রলর ভাদষ্যই খ্রিস্টপূব ষ পঞ্চ  শিাব্দীর ভারিীে ব্যাকরণখ্রবদ 

পাখ্রণখ্রনর ভার্া সম্পদকষ খ্রভন্ন দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গর আভাস পাওো  াে। পিঞ্জখ্রল বদলন, পাখ্রণখ্রনর অষ্টাধ্যােী রচনার কারণ খ্রেল 

স াজিাখ্রত্ত্বক। ব্যাকরণ খ্রশক্ষাে অনুৎসাহী িরুণ খ্রশক্ষাথীদদর শুদ্ধ ভার্া খ্রশক্ষাে সাহায্য ও উৎসাহ লদবার জন্য পাখ্রণখ্রন 

ব্যাকরণ রচনা কদরন একটি শাস্ত্র খ্রহদসদব (Matilal, 2001, p. 11)। এই  ন্তদব্যর িাৎপ ষ হদলা, পাখ্রণখ্রন ব্যাকরণদক 
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লদখদিন প্রকাশ্য (explicit) সংশ্রে খ্রহদসদব; পিঞ্জখ্রলর এবং পাশ্চািয কাদিষজীে ও উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞানীদদর  দিা 

অন্তগ ষি খ্রকংবা অপ্রকাশ্য (implicit) রূদপ নে। অথ ষাৎ, পাখ্রণখ্রন খ্রবোস করদিন ল , প্রকাশ্য ব্যাকরণ িথা অখ্রভজ্ঞিা ভার্া 

খ্রশক্ষাে শখ্রিশালী ভখ্র কা পালন কদর। একথা বলা  াে ল , ব্যাকরণ িথা ভার্া সম্পদকষ এই দুইটি খ্রভন্ন দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ বস্তুি 

দুইটি পরস্পর-খ্রবপরীি ভার্া-দশ ষন সহজািবাদ ও অখ্রভজ্ঞিাবাদদর প্রখ্রিখ্রনখ্রধত্ব কদর। 

ভার্া অজষন মূলি অখ্রভজ্ঞিা-খ্রনভ ষর―এই দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ লথদক প্রাচীন ভারিীে ভার্া-খ্রচন্তকগণ শদব্দর অথ ষ লশখার ৮টি উপাদের 

কথা বদলদেন। খ্রবেনাদথর খ্রসদ্ধান্তমুিাবখ্রল বা ন্যােখ্রসদ্ধান্তমুিাবখ্রলদি (Viśvanātha, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি) বখ্রণ ষি 

একটি না হীন খ্রকন্তু বহুল-পখ্ররখ্রচি লিাদক এই ৮টি উপাদের কথা বলা আদে। ভার্া অজষদনর এই উপােগুখ্রল খ্রননরূপ―  

১.ব্যাকরণ: পাখ্রণখ্রনর ব্যাকরণগ্রদন্থর পূণ ষ না  অষ্টাধ্যােী: শব্দানুশাসন। সকল ল ৌখ্রগক শদব্দর মূল (root) এবং 

প্রিযে (suffix), লসগুখ্রলর সংযুখ্রির সূিাবখ্রল এবং লসগুখ্রলর অথ ষ ব্যাকরদণ বখ্রণ ষি থাদক। িাই ব্যাকরণ হদলা শদব্দর অথ ষ 

অনুধাবন এবং শদব্দর গঠন লশখার অন্যি  উপাে।       

২.সাদৃশ্য: ক-ব্যখ্রিটি খ-এর কাদে খ-এর অজানা একটি বস্তুর বণ ষনা লদবার স ে পখ্ররখ্রচি লকানও বস্তুর সাদথ 

লসটির খ্র ল (বা অখ্র ল) বণ ষনা কদর। বস্তুটিদক বািদব লদদখ খ িার লচনা বস্তুর সাদৃদশ্য খ্রকংবা ববসাদৃদশ্য নতুন বস্তুটিদক 

খ্রচদন খ্রনদি পাদর।     

৩.শব্দদকার্: সুস্পষ্টভাদবই, এটি শদব্দর অথ ষ লশখার একটি বৃহৎ উৎস।   

৪.খ্রনভ ষরদ াগ্য লকানও ব্যখ্রির উখ্রি: বিার (বাবা- া খ্রকংবা লস-রক  লকউ) উখ্রি ও অঙ্গভখ্রঙ্গর সদঙ্গ িার 

খ্রনদদ ষখ্রশি বস্তুটি লদদখ খ্রশশু বস্তুটির সদঙ্গ উি কথাটির সংদ াগ র্টিদে লসটির অথ ষ বুদঝ খ্রনদি পাদর। প্রাসখ্রঙ্গকভাদব 

উদল্লখ্য, চতুথ ষ-পঞ্চ  শিদকর খ্রিস্টীে ধ ষিাখ্রত্ত্বক ও দাশ ষখ্রনক সন্ত অগাখ্রস্টনও িাঁর Confessions গ্রদন্থ এ-উপাদের কথাই 

বদলদেন।      

৫.বদোদজযি ব্যখ্রিগদণর ভাখ্রর্ক আচরণ: নাদগশ (Nāgeśa, 1925, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি), প্রভাকর 

(Prabhākara, 1932, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি) এবং গদঙ্গশ (Gan ̇geśa, 1892-1901, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি) 

এটিদকই ভার্া অজষদনর লশ্রি উপাে বদল  দন কদরদেন। শুধু শদব্দর অথ ষ নে―বিার উদিশ্য, ভাব ইিযাখ্রদ িার উখ্রি 

এবং অঙ্গভখ্রঙ্গর  ধ্য খ্রদদে খ্রশশুর  দধ্য লকানও ক ষ, বস্তু খ্রকংবা ভাদবর অনুধাবন বা অথ ষ আহরণ র্োে। বদোদজযি 

ব্যখ্রিরা খ্রশশুদক লকানও খ্রনদদ ষশ খ্রদদল খ্রশশুর প্রখ্রিখ্রক্রোে খ্রনদদ ষশদািার অনুদ াদন খ্রকংবা অননুদ াদদন বিা ও লশ্রািার 

 দধ্য একটি ল াগাদ াগ স্থাখ্রপি হে। প্রসঙ্গি ভার্া অজষদনর উপাদের একই ব্যাখ্যা আদ খ্ররকান আচরণবাদী  নিত্ত্বখ্রবদগণ 

খ্রদদেদেন।      

৬.বৃহত্তর রচনাংশ: লকানও বাদকযর খ্রকংবা অনুদেদদর লকানও শদব্দর অথ ষ অস্পষ্ট খ্রকংবা শব্দটিদক আপািি 

িযথ ষক  দন হদল, সম্পূণ ষ বাকযটি খ্রকংবা অনুদেদটি পেদল শব্দটির অথ ষ স্পষ্ট হে।   

৭.ব্যাখ্যা: খ্রশশু খ্রকংবা খ্রশক্ষাথী লকানও শদব্দর অথ ষ খ্রবজ্ঞ কারও খ্রনকে লথদক লজদন খ্রনদি পাদর, খ্রকংবা শব্দটির 

ব্যাখ্যা লপদি পাদর। বািব জীবদনও খ্রশশুদদরদক প্রােশই বেস্কদদর কাদে নানা শদব্দর ব্যাখ্যা খ্রকংবা অথ ষ জানদি চাইদি 

লদখা  াে।      

৮.পখ্ররখ্রচি শদব্দর সাদথ বাখ্রকযক সম্পকষ: “আম্রশাখাে খ্রপক  ধুর স্বদর গান গাইদে”―বাকযটিদি খ্রপক একটি 

অজানা শব্দ, এবং “ ধুর স্বদর গান গাইদে” অংশটি লথদক লশ্রািা আন্দাজ কদর খ্রনদি পাদর ল , খ্রপক শব্দটির অথ ষ 

লকাখ্রকল (Matilal, 2001, p. 15)।    
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এো স্পষ্ট ল , উপদর বখ্রণ ষি ভার্া অজষদনর আেটি উপাদের প্রাে সবগুখ্রলদিই শদব্দর অথ ষ লশখার িথা অনুধাবদনর ওপর 

লজার লদওো হদেদে। ভারিীে ভার্াখ্রচন্তারই পরবিী প ষাদে এই খ্রবর্দে একটি খ্রবিদকষর জন্ম হে ল , বাদকযর অনুধাবন 

বাদকযর শব্দাবখ্রলর পৃথক পৃথক অনুধাবদনর স ন্বদে র্দে, নাখ্রক একটি স গ্র একক খ্রহদসদব বাদকযর অনুধাবন র্দে। এই 

দুটি খ্রবপরীি  িধারা প্রাচীন ভারিীে ভার্াদশ ষদন ‘লফাে’ও ‘ ী াংসা’ িত্ত্ব নাদ  পখ্ররখ্রচি। ভার্া অজষদনর ভারিীে 

খ্রচন্তাধারা সম্পূণ ষরূদপ অনুসরণ করদি হদল এই খ্রবিদকষর খ্রবশদ আদলাচনা প্রদোজন।  

 ৩.১.১‘লফাে’ িত্ত্ব  

খ্রবখ্রভন্ন স দে খ্রবখ্রভন্ন ভার্াখ্রবজ্ঞানী ও ভার্া-দাশ ষখ্রনক ভার্ার একটি ধারণাগি (Conceptual) রূদপর কথা বদলদেন এবং 

িাদক খ্রবখ্রভন্ন অখ্রভধাে প্রকাশ কদরদেন। এ-স্থাদন ভার্ার এই ধারণাগি রূপটি সম্বদন্ধ ভারিীে  ি অনুসন্ধান করা  াে। 

ভার্া অজষন সম্বদন্ধ ভারিীে  িধারা অনুধাবদন এই অনুসন্ধান প্রদোজনীে।   

ভারিীে ভার্াখ্রবজ্ঞাদন ভার্ার ধারণাগি রূপটির না  লদো হদেদে ‘লফাে’ (sphoṭa) :  

A simple meaning-bearing symbol, which may be a word or a 

sentence, is what is called a sphoṭa. ...The contrast of the sphoṭa is 

with what may be called the articulated, audible sounds, the ÔnoisyÕ 

realities, are regarded in this theory as the means by which the 

symbol, the relevant sphoṭa, is revealed or made public. (Matilal , 

2001, p. 77) 

পদর আ রা লদখব, ভার্ার এই খ্রি-রূদপর ভারিীে ধারণাদক পাশ্চািয সাংগঠখ্রনক ও উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর  থাক্রদ  

langue I parole (Saussure, Trans. 1959, pp. 9, 13) এবং competence I  performance (Chomsky, 

1965)-এর ধারণার সদঙ্গ সহদজই ল লাদনা  াে। পিঞ্জখ্রল লফাে-লকই ভার্া বদলন, আর এর ধ্বখ্রনগি প্রকাশদক বদলন 

ভার্ার একটি ববখ্রশষ্টয (Pataṇjali, 1892)। িাঁর  দি, ভার্ার প্রকাশ িথা ধ্বখ্রনর প্রকাশ হদি পাদর খ্রবখ্রভন্ন―লকা ল 

খ্রকংবা িীক্ষ্ণ, হ্রস্ব খ্রকংবা দীর্ ষ―খ্রকন্তু ভার্া (śabda)
3  অপখ্ররবিষনীে, ব্যখ্রি-ভার্াভার্ীর খ্রনজস্বিা লসটিদক প্রভাখ্রবি কদর 

না (Matilal, 2001, p. 79)।   

লফাে-িত্ত্ব মূলি  াঁর নাদ র সদঙ্গ জখ্রেি হদেদে, খ্রিখ্রন হদলন সপ্ত  শিাব্দীর ভারিীে কখ্রব ও ব্যাকরণখ্রবদ ভর্তষহখ্রর। 

ভর্তষহখ্রর িাঁর বাকযপদীে (Bhartṛhari, 1965, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি) গ্রদন্থ লফাে-িদত্ত্বর খ্রবিার র্টিদেদেন। উি গ্রদন্থ 

খ্রিখ্রন ‘পদ-লফাে’ এবং ‘বাকয-লফাে’-এর কথা বদলদেন। ভর্তষহখ্ররর িদত্ত্বর সবদচদে খ্রবখ্রশষ্ট ও লক্ষণীে খ্রদক হদলা―খ্রিখ্রন 

‘পদ-লফাে’ এবং ‘বাকয-লফাে’লক অথ ষ বহনকারী একক (Ômeaning-bearing unitÕ) খ্রহদসদব অস্বীকার কদরদেন। িাঁর 

 দি, লফাে-ই হদলা  থাথ ষ ভাখ্রর্ক একক,  া এর অদথ ষর সাদথ অখ্রভন্ন। ভার্া অথ ষ খ্রকংবা খ্রচন্তার বাহন নে; খ্রচন্তা ও ভার্া 

পরস্পরদক অবলম্বন কদর থাদক।  ানুদর্র খ্রচন্তার প্রখ্রক্রোদক খ্রিখ্রন বদলন শব্দনা (Śabdanā―ÔlanguageingÕ)। সুিরাং, 

ভর্তষহখ্ররর দৃখ্রষ্টদি ভাখ্রর্ক একক এবং এর অদথ ষর  দধ্য লকানও প্রদভদ লনই (Matilal, 2001, p. 85)। অদনক পদরর 

একজন প্রধান ইউদরাপীে সাংগঠখ্রনক ভার্াখ্রবজ্ঞানী ফাখ্রদ ষন্যন্দ দ্য সসুযরও ভর্তষহখ্ররর  দিা ভার্া ও খ্রচন্তার অদভদদত্ব খ্রবোস 

করদিন (Saussure, Trans. 1959)।   

পিঞ্জখ্রল-কখ্রথি অপখ্ররবিষনীে ‘লফাে’ আদশ ষাখ্রেি (idealized) ভার্া িথা বাদকযর ধারণা লদে। আবার ভর্তষহখ্রর বাকয ও 

এর অথ ষদক লদদখন একটি অখ্রবভাজয একক (লফাে) খ্রহদসদব। িাঁর  দি, বাকযদক আ রা খ্রবভি কখ্রর দুটি কারদণ।  

                                                           
৩
cÖvPxb fviZxq fvlvweÁv‡bi cwifvlvq kã (śabda) ej‡ZI fvlv‡KB †evSvq| cvwYwbi MÖš’ Aóva¨vqx : kãvbykvmb-G ÔkãÕ AwfavwU 

fvlv A‡_©B e¨eüZ n‡q‡Q| 
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এক. ভার্া খ্রশখন ও অনুধাবদনর প্রদোজদন, দুই. ব্যবহাদরর প্রদোজদন। খ্রকন্তু বাকয প্রকৃিপদক্ষ অখ্রবভাজযই লথদক  াে। এই 

অখ্রবভাজয বাকয বিা-লশ্রািার অভযন্তদর থাদক,  া খ্রবভাখ্রজিরূদপ বচন বা নাদ (nāda―speech) আকাদর প্রকাখ্রশি হে 

িার ভার্া ব্যবহাদর (Matilal, 2001, p. 97)।  

 ৩.১.২ ‘ ী াংসা’িত্ত্ব 

লফাে-িত্ত্ব  ী াংসাবাদীদদর (Mīmāṃsakas) খ্রবদরাখ্রধিার মুদখামুখ্রখ হদেদে।  ী াংসা-িদত্ত্ব লকানও ধারণাগি এবং 

অভযন্তরীণ লফাে-এর অখ্রিত্ব লনই। িাঁদদর  দি, ধ্বখ্রনর  াধ্যদ  প্রকাখ্রশি রূদপর বাইদর ভার্ার আর-লকানও অন্তগ ষি রূপ 

লনই (Śabara, 1929, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি)। অন্যি   ী াংসক কু াখ্ররলাভট্ট উদাহরণ সহদ াদগ যুখ্রি লদখান ল , 

‘গাভী’ শব্দটি  খ্রদ একটি একক, অখ্রবভাজয, স্বিন্ত্র অখ্রিত্ব (entity) িথা লফাে হে, িাহদল লকানও ধ্বখ্রন খ্রকংবা বদণ ষর 

সাহায্য োোই এটি অনুধাবন (perceive) করা সম্ভব হদিা। খ্রকন্তু বািদব, এটি কিকগুদলা ধ্বখ্রন খ্রকংবা বদণ ষর স ন্বদে 

গঠিি এবং প্রকাখ্রশি একটি কাঠাদ া, এবং ঐ ধ্বখ্রন খ্রকংবা বদণ ষর সাহায্য োো স্বাধীনভাদব এটির অনুধাবন সম্ভব নে। 

কু াখ্ররলা বদলন ল , শব্দ বা বাকয স্থাদন (spatially) ও কাদল (temporally) খ্রবস্তৃি এদককটি উপাদানক্র  (sequence) 

(Kumārilabhaṭṭa, 1898, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি)।  

পিঞ্জখ্রল ও ভর্তষহখ্ররর লফাে িদত্ত্ব বাকযদক ল -অখ্রবভাজয আথ ষ-গাঠখ্রনক (কারণ, লফাে-িদত্ত্ব বাদকযর গঠন ও অথ ষ 

অখ্রবভাজয) একক খ্রহদসদব লদখা হদেদে,  ী াংসা-িদত্ত্ব িার খ্রবদরাখ্রধিা করা হদেদে।  ী াংসকগদণর  দি, ক্ষুদ্রি  আথ ষ 

একক খ্রহদসদব বাকযদক গ্রহণ করা অথ ষহীন। কারণ বাদকযর সংখ্যা অসী , এবং লকানও ভার্ার প্রখ্রিটি বাকয ও লসগুখ্রলর 

অথ ষ আলাদাভাদব খ্রশদখ লসই ভার্া লশখা সম্ভব নে।  

িদব ভার্া িথা বাকয অনুধাবদনর প্রখ্রক্রো সম্পদকষ  ী াংসকগদণর  দধ্য দুটি পরস্পর-খ্রবদরাধী  দির অখ্রিত্ব রদেদে, ল -

খ্রবদরাধ ভার্া অজষন িদত্ত্বর খ্রবচাদর িাৎপ ষপূণ ষ।  ী াংসক ভট্ট (Kumārila, c. AD 650/1898, Matilal, 2001-এ 

উদ্ধৃি) এবং প্রভাকর (Prabhākara c. AD 670/1932, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃি) উভেই বাকযদক স্বিন্ত্র উপাদাদন 

গঠিি (composite) খ্রবভাজয কাঠাদ া খ্রহদসদব লদখদলও বাদকযর অনুধাবদনর প্রখ্রক্রোর ব্যাপাদর খ্রভন্ন  ি লপার্ণ কদরন। 

ভট্ট বদলন ল , বাদকযর প্রখ্রিটি শদব্দর পৃথক পৃথক অথ ষ অনুধাবন করার পরই আ রা সম্পূণ ষ বাকযটির অথ ষ অনুধাবন করদি 

পাখ্রর। অন্যখ্রদদক, প্রভাকর  ি লদন ল , বাদকযর অথ ষ আ রা গ্রহণ কখ্রর ঐ বাদকযর শব্দসমূদহর সংযুি অথ ষ 

খ্রহদসদব―একটি স গ্র একক রূদপ। কারণ, বাদকয লকানও শদব্দর স্বিন্ত্র অথ ষ থাকদি পাদর না। বাদকযর  দধ্য গ্রখ্রথি 

অবস্থাে শব্দসমূদহর ল -অথ ষ, িা-ই ঐ সব শদব্দর অথ ষ। সুিরাং, প্রভাকদরর খ্রবচাদর বাদকযর অনুধাবন একটি একক 

(unitary) খ্রক্রো, এবং স গ্র বাকয খ্রবচাদর বাগাখ্রথ ষক পূণ ষিা লাভ র্দে।  

প্রভাকর এবং ভর্তষহখ্ররর খ্রবপরীদি ভট্ট িাঁর যুখ্রি খ্রবিার কদরদেন।  খ্রিলাল (Matilal, 2001, pp. 109-110) ভদট্টর 

পদক্ষ সাধারণভাদব ব্যবহৃি একটি যুখ্রি তুদল ধদরদেন, ল খাদন ভার্ার ‘সৃখ্রষ্টশীলিা’র একটি ব্যাখ্যা লক্ষ করা  াে। খ্রনদচর 

চারটি বাকয খ্রবদবচনা করা  াক :  

১. গাভী আদনা। ২. লর্াো আদনা। ৩. গাভী বাঁদধা। ৪. লর্াো বাঁদধা। ভদট্টর  দি, খ্রশশু বাকযগুখ্রলদক চারটি বাকয খ্রহদসদব না 

খ্রশদখ প্রথদ  শব্দগুখ্রল এবং লসগুখ্রলর অথ ষ খ্রশখদব। এখন প্রখ্রিটি বাদকযর সদঙ্গ ‘কাদলা’ শব্দটি জুদে খ্রদদল লদখা  াদব, 

পাঁচটি শব্দ (গাভী, লর্াো, আদনা, বাঁদধা, কাদলা) ল াে আেটি বাদকযর গঠদনর ব্যাখ্যা খ্রদদে। উপযু ষি চারটি বাকয োো 

িখন আরও চারটি বাকয পাওো  াদব― 

৫. কাদলা গাভী আদনা। ৬. কাদলা লর্াো আদনা। ৭. কাদলা গাভী বাঁদধা। ৮. কাদলা †Nvov euv‡av|  

এভাদব নতুন নতুন শব্দদ াদগ এ ন বাকযরাখ্রজ গঠদনর ব্যাখ্যা পাওো  াদে, ল -সকল বাকয পূদব ষ লশানা  ােখ্রন। এভাদব 

শব্দ খ্রশদখ এবং বাদকয লসগুখ্রলর খ্রবন্যাস (ākāṃkṣā―syntactic pattern) সাধন কদর এদককটি সম্পূণ ষ বাকয গঠন করা 

 াে। উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞানও বাকয গঠদনর অনুরূপ প্রখ্রক্রোর পদক্ষই অবস্থান খ্রনদেদে।  
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৩.২ প্রাচীন গ্রীক দাশ ষখ্রনকগদণর খ্রচন্তা: লেদো ও অযাখ্ররস্টেল 

 

 ৩.২.১ লেদোর  িবাদ: সহজািবাদদর উৎস 

পূব ষবিী অনুদেদদ আ রা লদদখখ্রে, ভারিীে ভার্াখ্রচন্তার পরস্পর-খ্রবদরাধী ধারা―‘লফাে’ ও ‘ ী াংসা’ 

িত্ত্ব―ভার্া অজষদনর দুটি খ্রবপরীি প্রখ্রক্রোর আভাস লদে। একটি ধারাে ভার্া  ানুদর্র অভযন্তদর ধারণাগি রূদপ থাদক 

(লফাে-িত্ত্ব), অন্য ধারাে ভার্া একান্তই বখ্রহস্থ একটি অখ্রিত্ব ( ী াংসা-িত্ত্ব), এবং  ানুর্ ভার্া অজষন কদর অখ্রভজ্ঞিার 

 াধ্যদ । ভার্া অজষদনর িত্ত্ব অনুসন্ধাদন পাশ্চাদিয অনুরূপ দুটি পরস্পর-খ্রবপরীি ধারার জন্ম হদেদে। প্রাচীন খ্রগ্রক দাশ ষখ্রনক 

খ্রচন্তা লথদকই এই খ্রবভখ্রির সূিপাি র্দেদে।  

খ্রগ্রক দাশ ষখ্রনক লেদো িাঁর Cratylus (Plato, Trans. 1998) গ্রদন্থ বস্তুর নাদ র প্রকৃখ্রি ও উৎস খ্রনদে প্রশ্ন তুদলখ্রেদলন। 

লেদোর উি সংলাপটির খ্রজজ্ঞাস্য খ্রেল: বস্তুর নাদ র লকানও প্রাকৃখ্রিক উৎস আদে খ্রক না? নাখ্রক ঐ সব না  ভাখ্রর্ক 

স াজ-কর্তষক লস্বোচারীভাদব প্রদত্ত প্রচল  াি? লেদো প্রচল-িদত্ত্বর খ্রবপরীি  ি প্রকাশ কদরদেন, এবং ‘সিয’ (truth) 

লক সা াখ্রজক  তিদকযর ওপর স্থান খ্রদদেদেন (Harris & Taylor, 1989)। ভার্ার লস্বোচারী প্রকৃখ্রির ওপর সবদচদে 

লবখ্রশ লজার খ্রদদেদেন সাংগঠখ্রনক ভার্াখ্রবজ্ঞানী ফাখ্রদ ষন্যন্দ দ্য সসুযর (Saussure, Trans. 1959)|  

 

খ্রবখ্রভন্ন স দে লবশ খ্রকছু পরীক্ষা ভার্ার লস্বোচারী প্রকৃখ্রির স্বরূপ অনুসন্ধাদনর লদক্ষয পখ্ররচাখ্রলি হদেদে (Holland & 

Wertheimer, 1964, Kovic, Plunkett & Westermann, 2010-এ উদ্ধৃি; Köhler, 1947; Ramachandran & 

Hubard, 2001; Wertheimer, 1958; Sapir, 1929; Kunihira, 1971; Brown, Black, & Horowitz, 

1955; Gebels, 1969; Brackbill & Little, 1957; Brown et al., 1955)|   

 

এইসব পরীক্ষা সাধারণভাদব খ্রনদদ ষশ কদর ল , নাদ র (label) ধ্বখ্রনিাখ্রত্ত্বক ববখ্রশদষ্টযর (phonological property) সদঙ্গ 

উি না -খ্রনদদ ষখ্রশি বস্তুর (referent) অনুধাবনগি ববখ্রশদষ্টযর (perceptual property) একটি “স্বভাবজ সংদ াগ” 

(Ônaturally-biased mappingÕ) আদে (Maurer et al., 2006, Kovic, Plunkett & Westermann, 2010-এ 

উদ্ধৃি)। িদব এই ফলাফল ভার্ার লেদো-কখ্রথি প্রাকৃখ্রিক উৎসদক সপ্র াণ কদর না। কারণ, উদ্ধৃি পরীক্ষাসমূহ বস্তুি 

ভার্ার  নিাখ্রত্ত্বক খ্রভখ্রত্ত খ্রনদে কাজ কদরদে। অন্যখ্রদদক, লেদোর ‘রূপ’ (ÔformsÕ) ও ‘ধারণা’ (ÔideasÕ)-খ্রবর্েক িদত্ত্ব 

পাখ্রথ ষব সিয হদলা ‘পর  সিয’ (absolute reality)-এর োো বা প্রখ্রিফলন  াি, আর ভার্া হদলা এই দুই জগদির  দধ্য 

সংদ াগ স্থাপদনর  াধ্য  (Cornford, 1935)। লেদোর এই  িবাদ ববজ্ঞাখ্রনক অনুসখ্রন্ধৎসার বাইদর অবস্থান কদর।  

 

লেদোর ‘পর  সিয’  িবাদ ভার্া অজষন সম্বদন্ধ িাঁর  ি গঠদন ভখ্র কা লরদখদে। বস্তুি Meno গ্রদন্থ লেদো বদলন ল , 

ল -লকানও জ্ঞান হদলা খ্রবখ্রভন্ন জদন্ম অখ্রবনের আত্মা-কর্তষক অখ্রজষি। িাই লকানও খ্রকছু লশখার অথ ষ হদলা সব ষজ্ঞানী আত্মার 

স্মৃখ্রি লথদক পুনরুদ্ধার করা। লেদোর  দি, এ-কারদণই গখ্রণদির জ্ঞানও  ানুর্দক অজষন করদি হে না, লকননা পূব ষজদন্ম 

অখ্রজষি ঐ জ্ঞান  ানুর্ স্মরণ কদর  াি। আর এই স্মরণ করার জন্য খ্রকছু প্রশ্ন করাই  দথষ্ট (Plato, Trans. 1924)। অল্প 

স দে অপ্রতুল িথ্য লথদক  ানবখ্রশশুর সম্পূণ ষ জ্ঞান (ভার্ার জ্ঞানও) অজষদনর উত্তর লেদো এভাদবই খ্রদদেদেন। 

 

 ৩.২.১ অযাখ্ররস্টেদলর  িবাদ: অখ্রভজ্ঞিাবাদদর উৎস 

লেদোর োি অযাখ্ররস্টেল ভার্া খ্রবর্দে গুরুর খ্রবপদক্ষ অবস্থান খ্রনদেদেন। ভার্া অধ্যেদন অযাখ্ররস্টেদলর অবদান বখ্রণ ষি 

হদেদে খ্রননরূদপ,  া ভার্া সম্পদকষ সম্পূণ ষ খ্রভন্ন একটি দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গরও আভাস লদে―   

His first great contribution to the study of language—not often mentioned—

is the fact that he demythologized language. Rather than seeing language as a 

magical instrument to cast spells, entrance people, and call up past, present, 

and future spirits, he saw language as an object of rational inquiry, a means 

of expressing and communicating thoughts about anything in the world. 

(Seuren,2006, p.555)    
 

বস্তুি ভার্া সম্পদকষ অযাখ্ররস্টেদলর অবস্থান সিয (truth) সম্পদকষ িাঁর দৃখ্রষ্টদকাদণরই প্রখ্রিফলন,  া লেদোর ‘পর  

সিয’-এর ধারণার খ্রবপরীি। অযাখ্ররস্টেদলর দাশ ষখ্রনক  িবাদদর দৃখ্রষ্টদকাণ লথদক ‘পর  সিয’ বদল খ্রকছু লনই। খ্রিখ্রন িাঁর 



বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রিকা, সপ্তদশ বর্ ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ 
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On the Soul (Aristotle, Trans. 1964) গ্রদন্থ আত্মাদক ‘শূন্য লিে’ (tabula rasa) বদল বণ ষনা কদরন এবং 

অখ্রভজ্ঞিাবাদ নাদ  পরবিীকাদল-খ্রবকখ্রশি দাশ ষখ্রনক  িধারার বীজ বপন কদরন, ল - িবাদ অনু ােী,  ানুর্ লকানও জ্ঞান 

(এবং ভার্ার জ্ঞানও) খ্রনদে জন্মাে না, জন্মাে একটি শূন্য  ন খ্রনদে।  ানুর্ ভার্া অজষন কদর অখ্রভজ্ঞিা িথা খ্রশখন লথদক। 

বলা  াে, বস্তুি, ভার্া অজষন সংক্রান্ত সকল িত্ত্ব লশর্ খ্রবচাদর লেদোর দশ ষনজাি সহজািবাদ (Innatism), এবং িাঁরই 

োি অযাখ্ররস্টেদলর দশ ষনজাি অখ্রভজ্ঞিাবাদ (Empiricism)-এর আওিাে পদে।     

 

৩.৩ সপ্তদশ শিাব্দীর ইউদরাপীে দাশ ষখ্রনকগণ 

 

  ৩.৩.১ বুখ্রদ্ধবাদী দাশ ষখ্রনকগণ: লদকািষ ও লাইবখ্রনয্  

লেদোর দশ ষনদক সপ্তদশ শিাব্দীর ইউদরাপীে বুখ্রদ্ধবাদী (Rationalist) দাশ ষখ্রনকগণ খ্রভখ্রত্ত খ্রহদসদব গ্রহণ কদরন। অন্যখ্রদদক, 

অখ্রভজ্ঞিাবাদী দাশ ষখ্রনকগণ অযাখ্ররস্টেদলর দাশ ষখ্রনক  িধারা অবলম্বন কদরন। বুখ্রদ্ধবাদী দশ ষদনর দৃখ্রষ্টদি,  ানুদর্র জ্ঞান 

অখ্রভজ্ঞিা লথদক অখ্রজষি হে না; সকল জ্ঞানই  ানুদর্র অখ্রভজ্ঞিা-পূব ষবিী। ফরাখ্রস দাশ ষখ্রনক লরদন লদকািষ সপ্তদশ 

শিাব্দীদি বুখ্রদ্ধবাদী দশ ষদনর মূল প্রবিা খ্রহদসদব আখ্রবভ ষি হন। িাঁর Discourse on the Method, Meditations on 

First Philisophy, Correspondence (Descartes, Trans. 1984-85/1991-এ সংকখ্রলি) গ্রন্থসমূদহ ভার্া এবং 

ভার্া অজষন খ্রবর্দে িাঁর খ্রচন্তাধারা খ্রবস্তৃিভাদব প্রকাখ্রশি হদেদে। লদকািষ  ানুদর্র সাদথ অন্যান্য প্রাণীর মূলগি পাথ ষকয 

খ্রনদদ ষশ করদি খ্রগদে  ানদবির প্রাণীদক খ্রনেক  ন্ত্র খ্রহদসদব খ্রবদবচনা কদরন এবং িার খ্রবপরীদি  ানুর্দক একটি ল ৌখ্রিক 

(rational), সৃখ্রষ্টশীল, লচিনাসম্পন্ন (conscious) প্রাণী খ্রহদসদব বণ ষনা কদরন। ভার্া সম্পদকষ িাঁর খ্রচন্তা স্বাভাখ্রবকভাদবই 

িাঁর দাশ ষখ্রনক অবস্থাদনর অনুগা ী।  ানুদর্র ভার্া―লদকাদিষর দৃখ্রষ্টদি―ল ৌখ্রিক িথা খ্রনে -খ্রভখ্রত্তক (rule-based) 

এবং লসই কারদণ সৃখ্রষ্টশীল। একই সদঙ্গ িা লচিনাসম্পন্ন ও পখ্ররদবশ-খ্রনরদপক্ষ (context-independent)। এই ভার্া-

দশ ষনদকই লনাো  চ খ্রস্ক ‘কাদিষসীে ভার্াখ্রবজ্ঞান’ আখ্যা খ্রদদে ‘উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞান’-এর খ্রভখ্রত্ত খ্রহদসদব লসটিদক 

প্রখ্রিখ্রিি করদি সদচষ্ট হন Chomsky, 2009)।  

 

সপ্তদশ শিাব্দীর বুখ্রদ্ধবাদী দশ ষদনর আদরক প্রধান ব্যখ্রিত্ব জা ষান দাশ ষখ্রনক গেখ্রফ্রড উইলদহল্ম লাইবখ্রনয্, খ্র খ্রন স কালীন 

এবং পরবিীকাদলর ভার্াখ্রবজ্ঞান ও ভার্া-দশ ষনদক গভীরভাদব প্রভাখ্রবি কদরদেন। লাইবখ্রনয্  দন কদরন ল , একটি 

  ষরখ-ল র  দধ্য ল  ন লকানও মূখ্রিষ লখাখ্রদি হবার সম্ভাবনা অন্তলীন থাদক, লি খ্রন কদর অন্তগ ষি ধারণা বা জ্ঞান 

আ াদদর  দধ্য অখ্রিত্বশীল। লাইবখ্রনয্-এর  দি― 

...if the soul resembles these blank tablets, truth would be in us as the figure 

of Hercules is in the marble, when the marble is wholly indifferent to the 

reception of this figure or some other. But if there were veins in the block 

which would indicate the figure of Hercules rather than other figures, this 

block would be more determined thereto, and Hercules would be in it... 

(Leibniz, Trans. 1949, pp. 45-46) 

অন্তগ ষি িথা সহজাি ধারণা বা জ্ঞাদনর (innate ideas) অখ্রিত্ব সম্বদন্ধ লাইবখ্রনয্-এর  ি অখ্রভজ্ঞিাবাদদর সাদথ লবখ্রশ 

সাংর্খ্রর্ ষক। লাইবখ্রনয্ ল -সম্ভাবনাদক বাখ্রিল কদর খ্রদদেদেন, িা ভার্া অজষদনর একটি একীভি (unified) িত্ত্ব খ্রন ষাদণ 

মূল ভখ্র কা পালন করদি পারি।   

      

  ৩.৩.২ অখ্রভজ্ঞিাবাদী দাশ ষখ্রনকগণ: লক ও খ্রহউ  

অখ্রভজ্ঞিাবাদী ইংদরজ দাশ ষখ্রনক জন লক, লডখ্রভড খ্রহউ  প্রমুখ অযাখ্ররস্টেদলর অনুসরদণ বদলন ল , ধারণা 

(concept/idea)  ানুদর্র  দন উদ্ভূি হে ইখ্রন্দ্রেজ অনুভখ্রি (percept) খ্রকংবা প্রখ্রিোোর (impression)  াধ্যদ  

(Locke, 1975; Hume, 1978)। অন্য কথাে, প্রিযক্ষ এবং মূিষ অখ্রভজ্ঞিাই জ্ঞাদনর (এবং ভার্ার জ্ঞাদনর) এক াি 

উৎস।  

 

অন্য সকল দাশ ষখ্রনক  িবাদদর  দিা অখ্রভজ্ঞিাবাদদও ভার্া অজষন সংক্রান্ত অনুসন্ধাদনর উদদ্যাগ আদে। অখ্রভজ্ঞিাবাদীগণ 

অন্তগ ষি খ্রকংবা সহজাি ধারণাে খ্রবোস কদরন না। িাঁরা বদলন ল ,  ানুদর্র সাধারণ ধারণা প্রখ্রক্রোকরণ খ্রকংবা খ্রশখন 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle


ভার্া অজষন িত্ত্ব এবং এর গখ্রিপথ 
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প্রখ্রক্রোর―ল  ন, ‘নকশা শনািকরণ’ (pattern recognition)
4, ‘সংদ াগ’ (association)

5 খ্রকংবা ‘খ্রনেন্ত্রণ’ 

(conditioning)6 -এর  াধ্যদ ই  ানুর্ ভার্া অজষন কদর। অথ ষাৎ,  খ্রিষ্ক অথবা  দন ভার্ার জন্য পৃথক লকানও স্থান বা 

ব্যবস্থার কথা অখ্রভজ্ঞিাবাদীরা স্বীকার কদরন না। একই অবস্থান গ্রহণ কদরন আচরণবাদী  নিাখ্রত্ত্বকগণ এবং এই 

অবস্থাদনর খ্রবরুদদ্ধ লজারাদলা  ি লপার্ণ কদরন আধুখ্রনক উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞানীগণ। খ্রবদশর্ কদর চ খ্রস্কর  দিা বুখ্রদ্ধবাদী 

ভার্া-দাশ ষখ্রনক এবং িাঁর অনুসারীগণ লদখাদি চান ল ,  খ্রিদষ্কর খ্রবদশর্ প্রদকাি (module) প্রাকৃখ্রিকভাদবই ভার্ার জন্য 

খ্রনখ্রদ ষষ্ট এবং এই অংদশর খ্রনজস্ব ক ষপ্রখ্রক্রো রদেদে। বস্তুি, অখ্রভজ্ঞিাবাদদর লবশ খ্রকছু সী াবদ্ধিা রদেদে এবং বুখ্রদ্ধবাদ 

িথা সহজািবাদদর সংদ াদগ লস-সব সী াবদ্ধিা দূর করা সম্ভব।  

 

৩.৪ ফরাখ্রস ‘লপাে ষ-রেযাল’ ও কাদিষসীে ব্যাকরণ 

সপ্তদশ শিাব্দীদি ফরাখ্রস লপাে ষ-রেযাল ‘কনদভন্ট’-এ খ্রবদশর্ এক খ্রশক্ষণ-পদ্ধখ্রির অনুসরণ শুরু হে। এই খ্রশক্ষণ-পদ্ধখ্রি 

অনুসন্ধান কদরখ্রেল Ôthe goal of devising new, less painful methods of learning a languageÕ (Tsiapera 

and Wheeler, 1993, p. 109)। কারণ, এই নতুন খ্রশক্ষাপদ্ধখ্রির প্রবিষক  দন কদরখ্রেদলন ল , সবস ে সহজি  কাজটি 

লথদক আরম্ভ করাই লশ্রে, এবং  া পখ্ররখ্রচি িা-ই অপখ্ররখ্রচদির ওপর আদলা লফলদি পাদর। িাই  ার্তভার্াই নতুন ভার্া 

খ্রশক্ষা করার উৎকৃষ্ট  াধ্য । খ্রবদশর্ কদর অপখ্ররণি খ্রিষ্ক খ্রশশুদদর জন্য এ-কথা অদনক লবখ্রশ প্রদ াজয (Arnauld & 

Lancelot, Trans. 1975)। নতুন পদ্ধখ্রিদি প্রথদ  ফরাখ্রস ভার্াে ল্যাটিদনর খ্রবর্েগুখ্রল পদে িারপর মূল ল্যাটিদন প্রদবশ 

র্েি। এদি ভার্া খ্রশক্ষাে ব্যাপক অগ্রগখ্রি র্দে।  

 

 ার্তভার্াে ল্যাটিন ভার্া খ্রশক্ষাদান করা লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরণ-এর অব্যবখ্রহি লক্ষয খ্রেল। িদব, এই ব্যাকরদণর গভীর 

প্রভাব স কালীন এবং পরবিীকাদলর ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর ওপর পদে। বস্তুি, নতুন ভার্াখ্রশক্ষা-পদ্ধখ্রি গদে লিালার খ্রপেদন 

লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরণ-এর রচখ্রেিাগণ ল -খ্রচন্তাদক খ্রভখ্রত্ত কদরখ্রেদলন িা হদলা: সকল ভার্ার অন্তগ ষি সাধারণ উপাদান বা 

ববখ্রশষ্টাবখ্রল (features), ল -সব উপাদান বা ববখ্রশষ্টযদক ‘ভার্া-খ্রবেজনীন’ (language universal) অখ্রভধা লদো হদেদে। 

ভার্াে খ্রবেজনীন উপাদাদনর উপখ্রস্থখ্রিদক ব্যাখ্যা করা হদেদে খ্রননরূপ ল ৌখ্রিক কাঠাদ ার সাহাদয্য― 

 

From a strictly logical point of view, it is possible to define  

universals as any statements about language which include 

all languages in their scope, technically all statements of the 

form Ò ( ) ...x x L  ,Ó that is, ÒFor all x, if x is a language, 

then...Ó. (Greenberg, 1963) 

ব্যাকরণ সম্বদন্ধ লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরণ-এর ব্যাখ্যা প্রাথখ্র কভাদব সাধারণ ধারণার লথদক খব খ্রভন্ন নে। এই খ্রচন্তাধারাে 

ব্যাকরণ হদলা “বাচদনর খ্রশল্প” (art of speaking)। ভার্া িথা কথা হদলা খ্রকছু খ্রচদির সাহাদয্য খ্রনদজর খ্রচন্তাদক ব্যাখ্যা 

করা, ল -সব খ্রচি  ানুর্ লসই উদিদশ্যই উদ্ভাবন কদরদে। ব্যাকরদণর কাজ হদলা ঐ সব খ্রচদির প্রকৃখ্রি বা ববখ্রশষ্টয, এবং 

ল -প্রখ্রক্রোে  ানুর্ িাদদর খ্রচন্তাদক অথ ষ লদবার জন্য ঐ খ্রচিগুখ্রলদক ব্যবহার কদর, িা সন্ধান করা (Arnauld & 

Lancelot, Trans. 1975, p. 41)।  

 

আ রা লদদখখ্রে ল , খ্রিস্টপূব ষ পঞ্চ  শিাব্দীদি ভারিীে ব্যাকরণখ্রবদ পাখ্রণখ্রনও সংস্কৃি ভার্া খ্রশক্ষা লদবার জন্য ব্যাকরণ 

রচনা কদরখ্রেদলন। িদব পাখ্রণখ্রনর উদিশ্য ও উদিশ্য সাধদনর পদ্ধখ্রি এবং লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর উদিশ্য ও পদ্ধখ্রির 

 দধ্য ল ৌখ্রলক গুণগি পাথ ষকয লক্ষণীে। পাখ্রণখ্রন শুধু সংস্কৃি ভার্া খ্রশক্ষাদাদনর উদিদশ্য ভারিীেদদর জন্য সংস্কৃি 

ভার্াদিই ব্যাকরণ রচনা কদরখ্রেদলন। লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরণ রচখ্রেিাদদর উদিশ্য এবং খ্রচন্তাধারা খ্রেল খ্রবেজনীন। িাঁদদর 

                                                           
৪ Rx‡ei g‡a¨ wµqvkxj DÏxc‡Ki bKkv kbv³ Kivi Ges GKwU DÏxc‡Ki bKkv †_‡K Ab¨ GKwU DÏxc‡Ki bKkv c„_Kfv‡e wPwýZ 

Kivi ¶gZv| 
৫ DÏxcK I  mvov-i g‡a¨ ms‡hvM ¯’vcb| 

৬
AvPiYev`x `„wó‡KvY †_‡K we‡køwlZ GKwU wkLb-cÖwµqv| wbqš¿Y ej‡Z †evSvq, wbw`©ó †KvbI DÏxc‡Ki mv‡_ ms‡hv‡Mi ci wbw`©ó 

†KvbI wµqvi n«vm ev e„w×| (Matsumoto, 2009) 
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অন্তদৃ ষখ্রষ্ট সকল  ানবভার্ার সাধারণ ববখ্রশষ্টযাবখ্রল অনুসন্ধাদন প্রবৃত্ত হদেখ্রেল। বস্তুি লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর খ্রবদশর্ গুরুত্ব 

ভার্া-খ্রবেজনীন-এর ধারণাদক রূপ লদবার  দধ্য খ্রনখ্রহি7।   

অবশ্য এ-কথা স্মিষব্য ল , ভার্া-খ্রবেজনীদনর ধারণা শুধু লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরণই ধারণ কদর না―সাখ্রব ষকভাদব কাদিষসীে 

এবং বুখ্রদ্ধবাদী দশ ষন িথা ভার্াখ্রচন্তা সাধারণভাদব, এবং খ্রবদশর্ভাদব, এই অবস্থান গ্রহণ কদর।  

চ খ্রস্ক কাদিষজীে ভার্াখ্রবজ্ঞান িথা উৎপাদনী ব্যাকরদণর দৃখ্রষ্টদকাণ লথদক লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর একটি ব্যাখ্যা উপখ্রস্থি 

কদরন (Chomsky, 2009)। কা ষি, লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর ব্যাখ্যা চ খ্রস্ক-কখ্রথি ‘খ্রবেজনীন ব্যাকরণ’ (UG) এবং 

ভার্ার ‘গভীরিল সংগঠন’ (Deep Structure) ও ‘উপখ্ররিল সংগঠন’ (Surface Structure)-এর ধারণাে অিযন্ত 

প্রদোজনীে এবং ল ৌখ্রলক িত্ত্বগি খ্রভখ্রত্ত দান কদরখ্রেল8।  

 

চ খ্রস্ক িাঁর কখ্রথি ‘গভীরিল সংগঠন’-এর সপদক্ষ লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর খ্রনজস্ব ব্যাখ্যা উপখ্রস্থি কদরন। িাঁর ব্যাখ্যা 

অনু ােী, ভার্ার একটি অন্তগ ষি এবং একটি বখ্রহগ ষি খ্রদক রদেদে। একটি বাকযদক দুটি দৃখ্রষ্টদকাণ লথদক খ্রবদির্ণ করা  াে : 

এক. এটি কীভাদব খ্রচন্তা বা রূদপর প্রকাশ র্োে, দুই. এটির লভৌি আকৃখ্রি। অথ ষাৎ, প্রথ টি হদলা বাকযটির আথ ষ ব্যাখ্যা 

(Òsemantic interpretationÓ), খ্রিিীেটি হদলা বাকযটির ধ্বখ্রনতবজ্ঞাখ্রনক ব্যাখ্যা (Òphonetic interpretationÓ)। 

চ খ্রস্ক, িাঁর ভার্াে, ‘সাম্প্রখ্রিক পখ্ররভার্া’ (Òrecent terminologyÓ) ব্যবহার কদর প্রথ টিদক বদলন বাদকযর গভীরিল 

সংগঠন (ÔDeep structureÕ)| এটি হদলা বাকযটির অন্তগ ষি খ্রবমূিষ কাঠাদ া,  া এর আথ ষ ব্যাখ্যা খ্রনধ ষারণ কদর। 

খ্রিিীেটিদক খ্রিখ্রন বদলন উপখ্ররিল সংগঠন (ÔSurface structureÕ)। এটি বাকযটির উপখ্ররস্থ ধ্বখ্রনগি সংগঠন,  া এটির 

ধ্বখ্রনগি ব্যাখ্যা খ্রনধ ষারণ কদর। এই খ্রিিীে রূদপই লশ্রািা বাকযটি শ্রবণ কদরন, খ্রকংবা এই রূদপই বিা এটিদক উপস্থাপন 

করদি চান।  

 

চ খ্রস্ক এরপর আর-একটি ‘কাদিষসীে’ ধারণার সূিপাি কদরন ল , বাদকযর গভীরিল সংগঠন এবং উপখ্ররিল সংগঠদনর 

অখ্রভন্ন হওো অিযাবশ্যক নে। অথ ষাৎ, বাদকযর অন্তগ ষি আথ ষ ব্যাখ্যা-সম্পৃি অন্তগ ষি সংগঠন লসটির বািব ধ্বখ্রনগি 

সংগঠদনর  দধ্য আবখ্রশ্যকভাদব প্রকাখ্রশি হে না (Chomsky, 2009, p. 79)। চ খ্রস্ক-প্রদত্ত লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর 

উিরূপ ব্যাখ্যা খ্রবদরাখ্রধিার সমু্মখ্রখন হদেদে, এবং পরবিীকাদল চ খ্রস্ক খ্রনদজই বাদকযর দুটি খ্রভন্ন খ্রভন্ন িদরর ধারণা 

পখ্ররিযাগ কদরন। 

 

৩.৫ আধুখ্রনক ইউদরাপীে খ্রচন্তাধারা  

 

  ৩.৫.১ উইখ্রলো  ভন হা দবাল্ট 

জা ষান দাশ ষখ্রনক উইখ্রলো  ভন হা দবাল্ট-এর ভার্াখ্রচন্তার অন্যি  উদল্লখদ াগ্য ববখ্রশষ্টয হদলা, িা ভার্া-দশ ষনগি িত্ত্ব 

উপহার লদে এবং একই সদঙ্গ িা ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর অখ্রভজ্ঞিাবাদী খ্রবদির্দণ অবদান রাদখ। হা দবাল্ট-এর খ্রচন্তা হদলা 

সাধারণভাদব ভার্ার খ্রবর্দে িত্ত্বগি অন্তদৃ ষখ্রষ্ট এবং অখ্রভজ্ঞিালব্ধ ভাখ্রর্ক উপাদত্তর অখ্রভখ্রনখ্রবষ্ট প ষদবক্ষদণর একটি সংদির্। 

খ্রিখ্রন খ্রবোস করদিন, ভার্ার অধ্যেন  ানুদর্র আখ্রত্মক এবং বুখ্রদ্ধবৃখ্রত্তক অবস্থা প ষদবক্ষদণ মূল ভখ্র কা পালন কদর। এ 

খ্রবচাদর খ্রিখ্রন হাড ষারীে লরাম্যাখ্রন্টখ্রসজদ র (Chomsky, 2009, p. 79) প্রকৃি সম্পদ বাঁখ্রচদে রাখদি সক্ষ  হদেখ্রেদলন। 

প্রসঙ্গি, হাড ষারীে অনুধ্যান পখ্ররচাখ্রলি হদেখ্রেল বুখ্রদ্ধবাদী দাশ ষখ্রনকদদর যুখ্রিখ্রবদ্যাখ্রভখ্রত্তক খ্রবেজনীন ব্যাকরণ 

                                                           
৭ If it was the aim of the Port-Royal Grammars of particular languages to make the learning of each of those individual languages 

easier, the aim of the General and Rational Grammar (hereafter referred to simply as the Grammar) appears to have been to make the 

learning of any (and all) language(s) easier. (We might thus concieve of it as something like a ÔmasterÕs guideÕ for the teaching of 

languages.) For the Grammar is an inquiry into the foundations of the art of speaking, providing an account of the nature of language. 

In this respect it is a ÔgeneralÕ (or ÔuniversalÕ) grammar : it is an explanation of the grammatical fitures shared by all languages. (Harris 

& Taylor, 1989, p. 97). 
৮
...the study of the creative aspect of language use develpos from the assumption that linguistic and mental processes are virtually 

identical, language providing the primary means for free expression of thought and feeling, as well as for the functioning of the 
creative imagination. Similarly, much of the subtantive discussion of grammar, throughout the development of what we have been 

calling ÒCartesian linguistics,Ó derives from this assumption. The Port-Royal Grammar, for example, begins the discussion of syntax 

with the observation that there are Òthree operations of our minds: conceiving, judging, and reasoningÓ.... From the manner in which 

concepts are combined in judgments, the Grammar deduces what it takes to be the general form of any possible grammar, and it 

proceeds to elaborate this universal underlying structure from a consideration of Òthe natural manner in which we express our 

thoughtsÓ (Chomsky, 2009, p. 78) 
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(‘Universal Grammar’)-এর ঐখ্রিদহযর খ্রবরুদদ্ধ। একই সদঙ্গ, হা দবাল্ট খ্রবোস করদিন, ভার্াতবখ্রচিয ভার্ার একটি 

খ্রবেজনীন খ্রদক খ্রনদদ ষশ কদর (Humboldt, 1988)। খ্রিখ্রন খ্রবোস করদিন, খ্রবেজনীন ধারণা (concepts) এবং 

অনুধাবদনর (understanding) রূপসমূহ একান্তভাদব  ানুদর্র এবং লসগুখ্রল ঐখ্রিহাখ্রসক ও সাংস্কৃখ্রিক র্েনাবখ্রলর 

 দধ্য মূিষ হদে ওদঠ। আর খ্রবেজনীদনর এই খ্রবদশর্ হদে ওঠার  দধ্য  ানব-ভার্া একটি লকন্দ্রীে অবস্থান গ্রহণ কদর আদে। 

স্পষ্টিই, এই অবস্থান অযাখ্ররস্টেলীে ‘খ্রবেজনীন ধারণা’র সাদথ সঙ্গখ্রিপূণ ষ। ভার্া লনহািই একই খ্রচি-খ্রভখ্রত্তক প্রচল নে 

(সসুযর ল  নটি  দন করদিন),  া ল াগাদ াদগর জন্য ব্যবহৃি হে। এ নখ্রক হা দবাল্ট-এর দৃখ্রষ্টদি ভার্া আদদৌ লকানও 

প্রচল নে। িাঁর  দি, এ-রক  খ্রচন্তা একটি র্ভল অনু াদনর খ্রদদক চাখ্রলি হদি পাদর ল , ভার্ার আখ্রবভষাদবর পূদব ষই বস্তুরাখ্রজ 

সম্বদন্ধ একটি সাধারণ ধারণা-খ্রবদের (Ôa shared conceptual world of objectsÕ) অখ্রিত্ব খ্রেল। একইভাদব, ভার্াদক 

ল াগাদ াদগর  াধ্য  খ্রহদসদব খ্রবচার করা র্ভল পদথ পখ্ররচাখ্রলি হদি বাধ্য, কারণ এইরূপ খ্রবদবচনার খ্রভখ্রত্ত হদলা ভার্া সম্বদন্ধ 

একটি বখ্রহগ ষি এবং লস্বোচারী দৃখ্রষ্টদকাণ।  

 

বস্তুি, হা দবাল্ট-এর ভার্াখ্রচন্তাে ভার্ার খ্রবেজনীনিা এবং খ্রনজস্বিা একটি খ্রবন্দুদি খ্র খ্রলি হে। এ-কারদণই িাঁর দৃখ্রষ্টদি, 

ভার্া ল াগাদ াদগর  াধ্যদ র লচদে অদনক লবখ্রশ খ্রকছু; এটি হদলা লসই পর  খ্রবন্দু ল খাদন  ানুদর্র জ্ঞান ও অনুধাবদনর 

নীখ্রিসমূহ এবং  ানবতবখ্রচিয একসাদথ খ্র খ্রলি হে। এই দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গর সদঙ্গ উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর ভার্া-খ্রবেজনীদনর 

ধারণাদক এক কদর লদখা  াে না। হা দবাল্ট-এর দৃখ্রষ্টদি, ভার্া হদলা একটি সংশ্রে,  া খ্রচন্তাদক আকার লদে। উপরন্তু, 

প্রদিযক ভার্ারই রদেদে একটি  থাথ ষ খ্রবেদৃখ্রষ্ট9।  হা দবাল্ট-এর দৃখ্রষ্টদি, অখ্রভজ্ঞিার সারবস্তুদক  ানুদর্র ভার্াদবাধ ল -

সম্ভাব্য অন্তহীন উপাদে রূপ বা আকৃখ্রি লদে, ভার্াগি খ্রবেদৃখ্রষ্ট হদলা লস-সদবর স্বাভাখ্রবক ফল। উপরন্তু, ল -সূিাবখ্রল এবং 

আথ ষ রূদপর  ধ্য লথদক প্রদিযকটি ভার্ার খ্রনজস্ব চখ্ররি উৎসাখ্ররি হে, লসগুখ্রল সাধারণভাদব একটি অখ্রভন্ন ও একক নীখ্রিদক 

প্রকাশ কদর। হা দবাল্ট-এর এই ‘অখ্রভন্ন ও একক নীখ্রি’র ধারণাদক উৎপাদনী ব্যাকরদণর খ্রবেজনীন ব্যাকরদণর ধারণার 

সাদথ ল লাদনা  াে না।  

 

 াই লহাক, ভার্া, খ্রচন্তা ও জািীেিাবাদদর  দধ্য সম্পকষ স্থাপন কদর হা দবাল্ট ল -দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ তুদল ধদরন, িা অিযন্ত 

র্খ্রনিভাদব অযাখ্ররস্টেলীে ভার্াদৃখ্রষ্টর সাদথ সম্পখ্রকষি। ঐ ভার্াদৃখ্রষ্টদি, ভার্া হদলা একটি ইোজাি সৃখ্রষ্টশীল ক ষকা-

―খ্রচরকাদলর  দিা খ্রস্থরকৃি লকানও ব্যবস্থা নে। িবু, অদনক ভার্াখ্রবজ্ঞানী (ল  ন―লনাো  চ খ্রস্ক) এই সৃখ্রষ্টশীলিার 

ধারণাদক গ্রহণ কদরদেন অদনকো খ্রশখ্রথল অদথ ষ,  া হা দবাল্ট-এর মূল বিদব্যর লথদক অদনক দূদর অবখ্রস্থি। লকননা, 

হা দবাল্ট-এর দৃখ্রষ্টদি সৃখ্রষ্টশীলিার ধারণা খ্রনদদ ষশ কদর ল , ভার্াদক লকানও স্বাভাখ্রবকিাবাদী (naturalistic) দৃখ্রষ্টদকাণ 

লথদক সদন্তার্জনকভাদব অধ্যেন করা  াে না (Humboldt, trns. 1988)| 

 

হা দবাল্ট-এর দৃখ্রষ্টদি ভার্া সৃখ্রষ্টশীল, লকননা এটি একটি  ানখ্রসক প্রখ্রক্রো,  া বািব রূপ পাে লকবল অসংখ্য উখ্রির 

 দধ্য―সীখ্র ি সংখ্যক খ্রনে  খ্রকংবা খ্রকছু খ্রস্থর উপাদাদনর  দধ্য নে। ফদল, ভার্ার ব্যবহার হদলা পূদব ষ অখ্রজষি ভাখ্রর্ক 

জ্ঞাদনর আংখ্রশক প্রকাশ  াি। সদব ষাপখ্রর, এটি হদলা উি জ্ঞাদনর মুি এবং অখ্রবরা  সৃজনক ষ। এই বািবিা এ-ও ব্যাখ্যা 

কদর, লকন ভার্া অনবরি পখ্ররবখ্রিষি হে। ভার্ার ইখ্রিহাস ধারণার (ideas) ইখ্রিহাদসর প্রখ্রিফলন। লস-প্রখ্রিফলনও 

 থাসম্ভব লস-সব ধারণার অন্তগ ষি রূদপর প্রখ্রিখ্রনখ্রধত্ব কদর। এবং লস-কারদণই, হা দবাল্ট  দন কদরন, লশর্ প ষন্ত ভার্ার 

প্রকৃি এবং  থাথ ষ প্রকাশ র্দে সাখ্রহদিযর  দধ্য।  

 

  ৩.৫.২ লুদখ্রভগ খ্রভদগগনস্টাইন ও ভার্াক্রীো 

খ্রভদগগনস্টাইন ভার্াদক একটি গখ্রিশীল দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ লথদক প ষদবক্ষণ কদরন। খ্রিখ্রন ভার্াদক কিকগুখ্রল নাদ র সংগ্রহ াি 

খ্রহদসদব লদদখন না, বরং লদদখন শব্দ ও বাদকযর অগখ্রণি রক  ব্যবহার এবং ‘ভার্াক্রীো’র কিকগুদলা পখ্ররবিষনশীল 

উপাদাদনর একটি আধার খ্রহদসদব। এই ক্রীোর  দধ্য আদে বণ ষন, জ্ঞাপন, অনু ান, অনুবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, অখ্রভবাদন, 

এবং লকৌতুক বলা। ভার্াক্রীোর ‘ব্যাকরণ’ বুঝদি হদল খ্রবখ্রভন্ন ক্রীোর  দধ্য ল -সব বাকয খ্রক্রোশীল লসগুখ্রলর ব্যবহার লক্ষ 

করা আবশ্যক। আর এ-জন্য ভার্াদক পখ্ররদবদশর অভযন্তদর এবং আন্তোঃব্যখ্রিক প্রখ্রিদবদশ প ষদবক্ষণ করা প্রদোজন। ল -

প্রখ্রিদবদশ শব্দ ও বাকযরাখ্রজ ব্যবহৃি হে, লসটির খ্রবমূিষােন সম্ভব নে, কারণ ভার্াক্রীো িথা ভার্া একটি সা াখ্রজক 

                                                           
৯
GB Ae¯’vb mvaviYfv‡e―Ges Kg‡ewk fyjfv‡e Ôfvlv-Av‡cw¶KZvÕ Awfavq cÖKvwkZ nq| hw`I cieZ©xKv‡ji fvlvweÁv‡bi BwZnv‡m 

Gi Mfxi cÖfve c‡o‡Q, Zey Gi g‡a¨ nvg‡evë-Gi g~j wPšÍvi e¨vcKZv I RwUjZv AíB iw¶Z n‡q‡Q| 
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বািবিা।  

 

খ্রভদগগনস্টাইন ভার্ার লকানও ব্যখ্রিগি খ্রনে  িথা লকানও ব্যখ্রিগি ভার্ার (private language) অখ্রিদত্বর সম্ভাবনা 

বাখ্রিল কদর লদন। কারণ, একটি ক্রীোর  দধ্য খ্রক্রোশীল লকানও খ্রনে দক আবখ্রশ্যকভাদব হদি হদব সাধারণ খ্রনে ; 

লসখাদন থাকদব  তিকয। সুিরাং, একক লকানও ব্যখ্রি-কর্তষক অনুসরণদ াগ্য লকানও খ্রনে  থাকদি পদর না। ভার্ার 

ব্যখ্রিগি খ্রনেদ র খ্রবর্েটি ভাখ্রর্ক আচরণ এবং ভাখ্রর্ক সক্ষ িার সম্পকষ খ্রভেদগনস্টাইন-পরবিীকাদল একটি খ্রবিদকষর 

খ্রবর্দে পখ্ররণি হদেদে। এই খ্রবিকষ খ্রবদ্য ান রদেদে ভার্ার অখ্রভজ্ঞিাবাদী ও সহজািবাদী (বুখ্রদ্ধবাদী) িাখ্রত্ত্বকগদণর  দধ্য। 

খ্রভদগগনস্টাইন খ্রনদজ অখ্রবখ্র শ্র আচরণবাদ (behaviorism) এবং  দনাবাদ (mentalism) দুটিদকই প্রিযাখ্যান কদরদেন 

লসগুখ্রলর একদদশদখ্রশ ষিার জদন্য এবং ভার্াগি বািবিা লথদক লসগুখ্রল স ানভাদব দূদর অবস্থান কদর বদল। 

খ্রভদগগনস্টাইদনর দৃখ্রষ্টদি, ভার্া-ক্রীো আ াদদর প্রাকৃখ্রিক ইখ্রিহাদসর অংশ, কারণ লকান ধরদনর পখ্ররদবদশ কীভাদব বাকয 

ব্যবহৃি হে, িা খ্রশদখই আ রা ভার্া অজষন কখ্রর (Wittgenstein, Trans. 2001)| এ জািীে দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ ভার্ার 

স খ্রষ্টগি িথা সা াখ্রজক অখ্রিত্বদকই লবখ্রশ গুরুদত্বর সদঙ্গ খ্রবচার কদর।  

 

৩.৬ সাংগঠখ্রনক ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর খ্রচন্তা 

 

  ৩.৬.১ ফাখ্রদ ষন্যন্দ দ্য সসুযর  

সংগঠন-খ্রনভ ষরিা এবং লস্বোচাখ্ররিা  ানব-ভার্ার দুটি ল ৌখ্রলক ববখ্রশষ্টয। সাধারণভাদব, এই দুটি ববখ্রশষ্টয পরস্পর-খ্রবদরাধী। 

িদব, ফরাখ্রস ভার্াদাশ ষখ্রনক ফাখ্রদ ষন্যন্দ দ্য সসুযদরর দৃখ্রষ্টদি ভার্ার উখ্রল্লখ্রখি ববখ্রশষ্টয দুটি প্রকৃি অদথ ষ স্বখ্রবদরাধী নে। 

সসুযদরর প ষদবক্ষণ অনু ােী, ভার্াে খ্রচদির (ÔsignÕ) প্রকৃখ্রি লস্বোচারী। িদব, ভার্া লস্বোধীনিার নীখ্রি  ানদলও এখাদন 

আদে এই লস্বোধীনিার খ্রবখ্রভন্ন  ািা (‘degrees of arbitrariness’),  ার সদব ষাচ্চ রূপ হদলা ব্যাকরণ। িাঁর ভার্াে 

ব্যাকরদণ আদে ‘আদপখ্রক্ষক িােনা’ (‘relative motivation’) (Saussure, Trans. 1959, p. 67)
10।  সুিরাং, 

সসুযর-এর দৃখ্রষ্টদি ভার্া সৃখ্রষ্ট হদেদে লস্বোধীনিার নীখ্রি ল দন, িদব িা ব্যবহারদ াগ্য হদে উদঠদে নানা শিষ আদরাদপর 

 াধ্যদ , ল  শিষগুদলা হদলা প্রকৃিপদক্ষ সংখ্রিষ্ট ভার্ার ব্যাকরণ :  

In fact, the whole system of language is based on the irrational principle of the 

arbitrariness of the sign, which would lead to the worst sort of complication if 

applied without restriction. (Saussure, Trans. 1959, p. 133) 

উখ্রল্লখ্রখি শিষসমূহ খ্রকংবা ভার্ার লস্বোচাখ্ররিা―লকানওটিই ব্যখ্রির ইোধীন নে। অথ ষাৎ, ভার্া ব্যখ্রিগি হদি পাদর না। এ 

কারদণই, সসুযর বদলন, ভার্া সৃখ্রষ্ট কদরদে  ানব-স াজ: 

The arbitrary nature of the sign explains in turn why the social fact alone can 

create a linguistic system. The community is necessary if values that owe 

their existence solely to usage and general acceptance are to be set up; by 

himself the individual is incapable of fixing a single value.  (Saussure, Trans. 

1959, p. 133) 

আ রা লদদখখ্রে ল , খ্রভদগগনস্টাইনও ব্যখ্রিগি ভার্ার অখ্রিত্ব স্বীকার কদরন খ্রন। খ্রবপরীিক্রদ  লক্ষণীে ল , উৎপাদনী 

ভার্াখ্রচন্তাে ব্যখ্রিগি ভার্ার (ÔPrivate languageÕ) অখ্রিদত্বর বাধ্যবাধকিা, লসটির সদঙ্গ জনভার্ার (ÔPublic 

languageÕ) পাথ ষকয এবং ব্যখ্রিগি ভার্ার রূপ বণ ষনা করা হদেদে (Fodor, 1975)। 

      

ভার্ার প্রকৃখ্রি খ্রবর্দে সসুযদরর আদরকটি  ি খ্রবদশর্ প্রখ্রণধানদ াগ্য। সসুযর, খ্রিস্টপূব ষ ভারিীে ব্যাকরণখ্রবদ ভর্তষহখ্ররর 

 দিা, ভার্া ও খ্রচন্তাদক অখ্রবভাজয বদল  দন কদরন। ভার্াদক খ্রিখ্রন তুলনা কদরন একটি কাগদজর পািার সদঙ্গ। পািাটির 

সমু্মখ খ্রদকটি হদলা খ্রচন্তা, আর লপেদনর খ্রদকটি হদলা শব্দাবখ্রল। কাগদজর একটি খ্রদকদক না লকদে লকউ অন্য খ্রদকটিদক 

                                                           
১০

mmy¨i wPý (ÔsignÕ) ej‡Z †evSvb kã-wPÎ (Ôsound-imageÕ) Ges Zv †_‡K D™¢~Z wKsev Zv Øviv cÖKvwkZ aviYv (ÔconceptÕ) g‡a¨ m¤úK© 

¯’vc‡bi dj‡K| kã-wPÎ‡K wZwb e‡jb ÔsignifierÕ, Avi aviYv‡K e‡jb ÔsignifiedÕ| mmy¨‡ii g‡Z : The bond between the signifier and 

the signified is arbitrary. Since I mean by sign the whole that results from the associating of the signifier with the signified, I can 

simply say : the linguistic sign is arbitrary. (Saussure, trans. 1959, p. 67) 
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কােদি পাদর না। ভার্াদিও লি খ্রন শব্দ ও খ্রচন্তাদক পরস্পর লথদক আলাদা করা সম্ভব নে। সসুযদরর  দি, এ-রক  

খ্রবভাজন লকবল সম্ভব খ্রবমূিষাখ্রেি রূদপ (ÔabstructedlyÕ)। আর এ-রক  খ্রবভাজদনর ফদল লকবল পাওো  াদব খ্রবশুদ্ধ 

 নিত্ত্ব, খ্রকংবা খ্রবশুদ্ধ ধ্বখ্রনিত্ত্ব (Saussure, Trans. 1959, p. 113)| 

 

ভার্া অজষন খ্রবর্দে সসুযদরর লকানও খ্রনখ্রদ ষষ্ট  ন্তব্য পাওো  াে না। িদব ভার্া সম্পদকষ িাঁর খ্রবদির্ণ লথদক িাঁর ভার্া 

অজষদনর সম্ভাব্য িত্ত্বটি অনু ান করা ল দি পাদর।  

 

সসুযদরর কাদে ভার্ার প্রকাশ্য রূপটি (Ôhuman speechÕ) বহুপাখ্রেষক (Ômany-sidedÕ) ও খ্রবখ্রবধজাখ্রিক 

(ÔheterogeneousÕ)। বহু পা-খ্রবখ্রশষ্ট একটি প্রাণীর  দিা এটি কদেকটি খ্রদদক―লভৌি, শারীরবৃত্তীে এবং  নিাখ্রত্ত্বক―একই 

সদঙ্গ পা বাখ্রেদে আদে। কারণ, এটি একই সাদথ একটি সা াখ্রজক উৎপাদ (Ôsocial productÕ) এবং প্রদোজনীে প্রচদলর 

বা প্রথার স খ্রষ্ট (Ôa collection of necessary conventionsÕ), প্রখ্রিটি  ানুদর্র ব্যবহাদরর জন্য ল টিদক একটি স াজ 

অনুদ াদন খ্রদদেদে এবং গ্রহণ কদরদে। এটি একই সাদথ ব্যখ্রি এবং স াদজর সাদথ সম্পখ্রকষি।  খ্রিদষ্কর খ্রবদশর্ অংশ, 

লিাকা এলাকা (ÔBrocaÕs areaÕ), কথা বলার জন্য খ্রনধ ষাখ্ররি লিাকা (Broca) এই িথ্য আখ্রবষ্কার করার পদরও সসুযর 

স্বীকার কদরন না ল , বচদনর (speech) ব্যবহার প্রাকৃখ্রিকভাদব খ্রনধ ষাখ্ররি একটি অনুর্দদক লকন্দ্র কদর র্দে। িাঁর দাখ্রব, 

আ াদদর পা ল  ন হাঁোর জন্য পখ্ররকখ্রল্পি, আ াদদর বাগ ন্ত্র লি ন কদর কথা বলার জন্য পখ্ররকখ্রল্পি নে।  খ্রিদষ্কর 

উখ্রল্লখ্রখি খ্রবদশর্ অংশটিও বচদনর সাদথ সাদথ আদরা অদনক খ্রকছুর সদঙ্গ সম্পৃি। আবার ভার্ার ধারণাগি রূপটিও 

(langue) সসুযদরর দৃখ্রষ্টদি অখ্রজষি ও প্রচলমূলক (Ôacquired and conventionalÕ) (Saussure, Trans. 1959, pp. 

9-10)| ভার্াদক লকানও প্রাকৃখ্রিক উৎদসর সাদথ সম্পূণ ষভাদব যুি বদল সসুযর  দন কদরন না। বরং খ্রিখ্রন ভার্াদক একটি 

প্রচল এবং অজষনদ াগ্য প্রপঞ্চ (phenomenon) বদলই  দন কদরন। লস-খ্রবচাদর ভার্া অজষদনর িদত্ত্ব সসুযরদক 

অখ্রভজ্ঞিাবাদী খ্রহদসদব ধদর লনওোই সঙ্গি।    

  

  ৩.৬.২ ললনাড ষ ব্লু খ্রফল্ড    

আদ খ্ররকান ভার্াখ্রবজ্ঞানী খ্রলওনাদ ষ ব্লু খ্রফল্ডও, সসুযদরর  দিা, ভার্াদক খ্রশখনদ াগ্য এবং প্রচল বদল  দন কদরদেন। িাঁর 

 দি, আ াদদর লকানও দিই লভালা উখ্রচি নে ল , “ভার্া হদলা প্রখ্রশক্ষণ ও অভযাদসর একটি ব্যাপার” (Bloomfield, 

1935, p. 34)| লকানও-না-লকানও  ানবদগািীদি জন্ম লনওো প্রদিযকটি খ্রশশুদক জীবদনর প্রথ  বেরগুখ্রলদি কথা বলা 

এবং অনুধাবদনর এইসব অভযাস অজষন বা আেত্ত করদি হে। ব্লু খ্রফল্ড-এর  দি, ‘জীবদনর প্রথ  বেরগুদলাদিই’ খ্রশশুর 

ভার্া অজষন হদলা, “সদন্দহািীিভাদব সবদচদে বে বুখ্রদ্ধবৃখ্রত্তক কৃখ্রিত্ব” (Bloomfield, 1935, p. 29)| এই দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ 

অনু ােী, ভার্া অজষন লকানও অন্তগ ষি ব্যাকরণ দাখ্রব কদর না। এদি লকবল প্রদোজন হে ‘পুনরাবৃখ্রত্ত’ খ্রকংবা ‘অনুকরদণর’ 

‘একটি জন্মসূদি পাওো প্রবণিা’ (‘an inherited trait’)।  ভার্া অজষন খ্রবর্দে ব্লু খ্রফল্ড সুখ্রনখ্রদ ষষ্ট লকানও িত্ত্ব খ্রন ষাণ 

কদরনখ্রন। িদব খ্রিখ্রন ভার্া অজষন খ্রবর্দে কদেকটি প ষদবক্ষণ-খ্রনভ ষর প্রখ্রক্রোর খ্রননরূপ বণ ষনা খ্রদদেদেন (Bloomfield, 

1935, pp. 29-31): 

 

১. নানারূপ উিীপদকর প্রভাদব খ্রশশু ধ্বখ্রন উচ্চারণ কদর এবং িার পুনরাবৃখ্রত্ত কদর। এটিদক ব্লু খ্রফল্ড  দন কদরন 

একটি জন্মসূদি পাওো প্রবণিা। উদাহরণ খ্রহদসদব খ্রিখ্রন বদলন : ধরা  াক, খ্রশশুটি একটি শব্দ (ÔnoiseÕ) করদলা ল টিদক 

ইংদরখ্রজদি da-রূদপ বণ ষনা করা  াে। খ্রশশুটি শব্দটির পুনরাবৃখ্রত্ত করদি থাদক এবং লসটি খ্রশশুটির খ্রনদজর কাদন আর্াি 

করদি থাদক। এভাদব এটি িার অভযাদস পখ্ররণি হে। মুদখর একই রক  নোচো হে এ-রক  লকানও শব্দ বদোদদর 

লথদক শুদন লস িার অভযাস দিা লসটি উচ্চারণ কদর। এই আদধা-আদধা লবাল খ্রশশুদক ভার্ার শব্দ শুদন িা উচ্চারণ করদি 

লশখাে।  

২.  া খ্রকংবা অন্য লকউ খ্রশশুটির সা দন এ ন লকানও একটি শব্দ উচ্চারণ কদরন, ল টি িার আদধা-আদধা 

লবাদলর লকানও-একটির সাদথ ল দল। খ্রশশু শব্দটি শুনদল িার অভযাস খ্রফদর আদস এবং লস সবদচদে কাোকাখ্রে আদধা-

লবালটি বদল। িখন আ রা বখ্রল ল , খ্রশশুটি অনুকরণ করদি শুরু কদরদে।  

৩.  া লকানও বস্তু (ধরা  াক, একটি পুতুল। বস্তুটি িখন একটি উিীপদকর কাজ কদর) সাদথ খ্রনদে খ্রশশুটির 

সদঙ্গ লসটির ব্যাপাদর কথা বদলন। পুতুলটি খ্রশশুটিদক লদখাদি লদখাদি খ্রকংবা খ্রদদি খ্রদদি হেদিা খ্রিখ্রন ÔdollÕ শব্দটি 

উচ্চারণ কদরন। লদখা ও লশানার এই যুগপৎ খ্রক্রো বারবার র্েদি থাদক। এভাদব খ্রশশুটির একটি নতুন অভযাস বিখ্রর হে। 

এখন লস বস্তুটি লদদখ ও শব্দটি শুদন উচ্চারণ কদর da । এটি এখন একটি শব্দ (word)| বেস্কদদর কাদে এটিদক শব্দ  দন 
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না হদি পাদর, িদব িা খ্রনেক ত্রুটি (ÔimperfectionÕ)| ব্লু খ্রফল্ড  দন কদরন না ল , খ্রশশু খ্রনদজ লকানও শব্দ উদ্ভাবন 

করদি পাদর।  

৪. পুতুল লদদখ da বলার অভযাস লথদক খ্রশশুর আদরা অভযাদসর জন্ম হে। ধরা  াক, খ্রদদনর পর খ্রদন ঠিক 

লগাসদলর পর খ্রশশুটিদক পুতুলটি লদওো হে, এবং লস বদল চদল da,  da,  da । এখন িার অভযাস হদেদে লগাসদলর 

পরপর da,  da,  da বলার। লকানও একখ্রদন  া পুতুলটি খ্রদদি র্ভদল লগদলন। িখন খ্রশশুটি da,  da,  da বদল খ্রচৎকার 

করদি লাগদলা।  া বলদলন ‘ও পুতুলো চাদে।’  া ঠিকই বলদলন। ‘চাওো’ কথাটি একই পখ্ররখ্রস্থখ্রির একটি অদপক্ষাকৃি 

জটিল রক দফর। এখন খ্রশশুটির ভার্ার উত্তরণ হদলা খ্রবমূিষ (abstract) বা স্থানান্তখ্ররি (displaced) উখ্রিদি; এ ন 

একটি খ্রজখ্রনদসর কথা লস বলদি খ্রশখদলা,  া লসই মূহূদিষ লসখাদন অনুপখ্রস্থি।  

৫. এরপর খ্রশশুর ভার্া িার ফলাফদলর খ্রভখ্রত্তদি ধীদর ধীদর খ্রনখ ূঁি হদি শুরু কদর। পুনরাবৃখ্রত্তর  াধ্যদ  অখ্রজষি 

িার অদপক্ষাকৃি  থাথ ষ উখ্রি ব্যবহাদরর লচষ্টা অনুকূল সাো পাে, আর ব্যথ ষিার ফল হে খ্রবপরীি। ল  ন―da বলদল লস 

পুতুলটি পাে না, খ্রকন্তু doll-এর কাোকাখ্রে খ্রকছু বলদল লস পুতুলটি পাে। এই প্রখ্রক্রো চলদিই থাদক।  

 

একই সাদথ একই প্রখ্রক্রোে খ্রশশু লশ্রািার ভখ্র কাও গ্রহণ করদি লশদখ। এই দুই ভখ্র কা ক্র শ একীভি হদি থাদক। এভাদব 

একস ে লস নতুন শব্দ একই সাদথ বলদি এবং বুঝদি লশদখ। এর উদল্টা প্রখ্রক্রোও র্দে।  খনই লস নতুন শব্দ বা বাদকয 

সাো খ্রদদি লশদখ, সাদথ সাদথ লস উপযুি পখ্ররদবদশ লসসব শদব্দর ব্যবহার করদিও লশদখ।  

 

নতুন শব্দ বা বাকয শুদন  থা থভাদব সাো খ্রদদি পারাোদক ব্লু খ্রফল্ড অখ্রধকির জটিল প্রখ্রক্রো বদল  দন কদরদেন। কারণ, 

পরবিী জীবদন একজন  ানুর্ এ ন অদনক বাকয বুঝদি পাদর,  া লস কখদনা ব্যবহার কদর না, খ্রকংবা কদাখ্রচৎ কদর। 

এদকক পখ্ররখ্রস্থখ্রিদি এদককভাদব সাো লদওো খ্রকংবা বাকয খ্রন ষাদণর লপেদন ল -ক ষপ্রখ্রক্রো কাজ কদর, ব্লু খ্রফল্ড-এর 

লচাদখ িা ‘খবই অস্পষ্ট’। বাকয খ্রন ষাদণর ‘প্রাে অন্তহীন সম্ভাবনা’র লপেদনর  ন্ত্রদকৌশল ব্যাখ্যা করদি সদচষ্ট দুটি িদত্ত্বর 

উদল্লখ ব্লু খ্রফল্ড কদরদেন (Bloomfield, 1935, pp. 32-33)| একটি হদলা  দনাখ্রভখ্রত্তক িত্ত্ব (mentalistic theory), 

অন্যটি বস্তুখ্রভখ্রত্তক িত্ত্ব (materialistic theory)| উি  দনাখ্রভখ্রত্তক িত্ত্ব উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর  ধ্য খ্রদদে প্রবলভাদব 

প্রভাবশালী হদে ওদঠ। বস্তুখ্রভখ্রত্তক িত্ত্ব রূপ পাে ভার্ার আচরণবাদী (খ্রকংবা অন্য অদথ ষ অখ্রভজ্ঞিাবাদী) অনুসন্ধাদন। 

স্পষ্টিই, ব্লু খ্রফল্ড খ্রনদজ ভার্া অজষদনর ল -প্রখ্রক্রো বা ধাপসমূহ বণ ষনা কদরদেন, িা আচরণবাদী িথা অখ্রভজ্ঞিাবাদী খ্রচন্তার 

সপদক্ষই িাঁর অবস্থাদনর ইখ্রঙ্গি লদে।   

 

 ৩.৭ ভার্া- নিাখ্রত্ত্বকগদণর খ্রচন্তা  

 

  ৩.৭.১ জাঁ খ্রপোদজ  

সুইস জীবখ্রবজ্ঞানী ও  দনাখ্রবদ জাঁ খ্রপোদজ (Jean Piaget)  ানবজ্ঞাদনর উৎদসর সন্ধাদন খ্রশশু- নিত্ত্ব অধ্যেন 

কদরখ্রেদলন। খ্রপোদজর অনুসন্ধান আরম্ভ হদেখ্রেদলা এই প্রিাবনা লথদক ল , সকল জীব িাদদর চারপাদশর পখ্ররদবদশর সাদথ 

আন্তোঃসম্পকষ বজাে রাদখ। এই প্রারম্ভ-খ্রবন্দু লথদক  ািা কদর খ্রপোদজ লদখদি পান ল , খ্রশশু িার জ্ঞাদনর খ্রন ষাণপ্রখ্রক্রোে 

সখ্রক্রে ভখ্র কা পালন কদর। পুরদনা জ্ঞান নতুন জ্ঞাদনর সাদথ যুি হে এবং িার খ্রভখ্রত্তদি পুরদনা জ্ঞাদনর সংদশাধন ও 

পুনগ ষঠন চদল। খ্রপোদজর অনুসন্ধাদন ধারণাসমূহ (Phenomena―স্থান, কাল, স ে, সংখ্যা, কা ষকারণ ইিযাখ্রদ)-এর 

অখ্রিত্ব জন্মপূব ষ নে (Piaget, trans. 1959)| এ ন নে ল , খ্রশশুর  খ্রিদষ্ক লসসব ধারণা খ্রদদে লদওো হে, খ্রকংবা লসসব 

আদগ লথদকই থাদক এবং পৃখ্রথবীদি এদস খ্রশশুদক লসসব লকবল খ ূঁদজ খ্রনদি খ্রকংবা আখ্রবষ্কার করদি হে। বরং, ঐ সব 

ধারণা খ্রশশুদক খ্রন ষাণ কদর খ্রনদি হে, খ্রকংবা উদ্ভাবন করদি হে বশশদবর খ্রদনগুদলাদি চারপাদশর পৃখ্রথবীর সাদথ প্রিযক্ষ 

সংদ াগ স্থাপদনর  ধ্য খ্রদদে। খ্রপোদজর এই দৃখ্রষ্টদকাণদক ‘খ্রন ষাণবাদ’ (constructivism) আখ্যা লদওো হদেদে। বস্তুি, 

খ্রন ষাণবাদ খ্রপোদজদক একই সাদথ খ্রবশুদ্ধ অখ্রভজ্ঞিাবাদ ও সহজািবাদ লথদক পৃথক কদরদে। খ্রপোদজর খ্রন ষাণবাদ খ্রশশুর 

সখ্রক্রে জ্ঞান-খ্রন ষাদণর স্বাধীনিার ওপর লজার লদে। লক্ষণীে ল , ব্লু খ্রফল্ড-এর প ষদবক্ষণ―ভার্া অজষন খ্রশশুর সবদচদে বদো 

বুখ্রদ্ধবৃখ্রত্তক কৃখ্রিত্ব―ভার্া অজষদন খ্রশশুর সখ্রক্রে অংশগ্রহণ খ্রবর্দে খ্রপোদজর ধারণার সাদথ সম্পূণ ষভাদব সঙ্গখ্রিপূণ ষ। 

পখ্ররদবদশর সাদথ সম্পকষ স্থাপদনর শুরুর খ্রদনগুখ্রলদি খ্রশশু এই খ্রন ষাদণ অংশ লনে। খ্রপোদজর দৃখ্রষ্টদি খ্রন ষাণ একটি চল ান 

প্রখ্রক্রো; ব্যখ্রি এবং স াজ অখ্রবরি জগৎ সম্পদকষ িাদদর জ্ঞান ও দৃখ্রষ্টভখ্রঙ্গ খ্রন ষাণ-পুনখ্রন ষ ষাণ করার প্রখ্রক্রোর  দধ্য 

রদেদে। িদব খ্রপোদজর অনুসন্ধাদনর মূল অবস্থান-খ্রবন্দু হদলা: খ্রশশু জ্ঞান অজষদনর ল -ধাপসমূদহর  ধ্য খ্রদদে  াে এবং লসই 

ধাপাসমূহ ল -খ্রনখ্রদ ষষ্ট ক্র  অনুসরণ কদর িা খ্রবেজনীন।  
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খ্রশশুর ভার্া খ্রকংবা ভার্া অজষন খ্রবর্দে খ্রপোদজ লকানও আগ্রহ লদখানখ্রন। কারণ খ্রিখ্রন খ্রবোস করদিন, ভার্া খ্রচন্তার 

প্রকাদশর একটি সহােক উপাে  াি এবং ভাখ্রর্ক জ্ঞান খ্রশশুর সাখ্রব ষক জ্ঞাদনর লকানও স্বাধীন এ নখ্রক একান্ত আবখ্রশ্যক 

উপাদানও নে। ভার্া অজষন প্রখ্রক্রো খ্রশশুর সাধারণ জ্ঞানগি খ্রবকাদশর (constructivism) ওপর খ্রনভ ষরশীল, সুিরাং 

লসটির স্থান জ্ঞাদনান্নেন প্রখ্রক্রোর c‡i―wcqv‡Ri এই  ি ভার্া অজষদনর চচ ষার লক্ষদি খ্রবিকষ বিখ্রর কদরদে। এ-লক্ষদি 

খ্রপোদজর খ্রবপরীি ল রুদি অবস্থান করদে ভার্া অজষদনর সহজািবাদী িত্ত্ব। বািদব এই খ্রবর্দে ১৯৭০-এর লশদর্র খ্রদদক 

লনাো  চ খ্রস্কর সাদথ খ্রপোদজর খ্রবিকষ হে (Piattelli-Palmarini, 1983)| কারণ চ খ্রস্ক খ্রবোস কদরন, ভার্া হদলা 

 ানব- খ্রিদষ্কর একটি খ্রনখ্রদ ষষ্ট অনুর্দ, ল টির গদে-ওঠার খ্রনজস্ব খ্রনে  রদেদে। িাোো, চ খ্রস্ক ভার্ার একটি সহজাি িথা 

অন্তগ ষি খ্রবেজনীন ব্যাকরদণও খ্রবোস কদরন। 

 

 

  ৩.৭.২ ললভ খ্রভদগাখ্রগস্ক 

রাখ্রশোন  দনাখ্রবজ্ঞানী ললভ খ্রভদগাখ্রগস্ক খ্রশশুর  নিাখ্রত্ত্বক খ্রবকাদশর (psychic development) প ষােসমূদহর অধ্যেন 

কদরদেন। খ্রশষ্য লুখ্ররো-র সাদথ খ্রিখ্রন  দনর জন্ম খ্রবর্দে একটি গ্রন্থ রচনা কদরন (Luria & Vygotsky, Trans. 

1992)| এই গ্রদন্থ িাঁরা নরবানর (ape), আখ্রদ   ানব (‘primitive’ man) এবং  ানবখ্রশশুদক  নখ্রিোর (psychic 

functions) আখ্রদ প ষােসমূদহর এদককটি ধাপ খ্রহদসদব খ্রবদবচনা কদরন। ভার্া ও অন্যান্য খ্রচি-সংশ্রদের অিযন্ত গুরুত্বপূণ ষ 

ভখ্র কাদক খ্রিখ্রন  ানব-আচরদণর একটি সুখ্রনখ্রদ ষষ্ট খ্রবেজনীন উপকরণ খ্রহদসদব লদদখন এবং িার ওপর খ্রবদশর্ লজার লদন। 

িাঁর এই প্রদচষ্টা  ানব- ন ও লচিনার (consciousness) খ্রবকাদশর মূলগি শিষগুদলা কী িা উদ্ঘােন কদর। ভার্ার 

খ্রবকাদশর প্রাথখ্র ক ধাপসমূহ খ্রবদির্ণ কদর খ্রভদগাখ্রগস্ক লদখান ল , ভাখ্রর্ক সখ্রক্রেিার এই আখ্রদ  রূপসমূহ প্রকৃি অদথ ষই 

সম্ভাবনাে অিযন্ত সমৃদ্ধ, সংখ্রিষ্ট সা াখ্রজক-সাংস্কৃখ্রিক পখ্ররখ্রস্থখ্রির এই রূপসমূদহর প্রদোজন হে। ভার্া ও খ্রচন্তার  দধ্য 

গখ্রিশীল প্রাদোখ্রগক আন্তোঃসংদ াগ (dynamic functional interconnection) খ্রেল খ্রভদগাখ্রগস্কর মূল অনুসন্ধাদনর খ্রবর্ে, 

 া িাঁর প্রধানি  গ্রদন্থ উপস্থাখ্রপি হদেদে (Vygotsky, Trans. 1962)| এই গ্রদন্থ ভার্া ও খ্রচন্তা―উভেই খ্রবদবখ্রচি 

হদেদে সা াখ্রজক-সাংস্কৃখ্রিক পখ্ররদবদশ সংর্টিি সখ্রক্রেিা খ্রহদসদব; লকানও খ্রস্থর ধারণা খ্রহদসদব নে। প্রদিযকটিই হদলা 

এদককটি জটিল বািবিা,  ার রদেদে অন্তগ ষি ইখ্রিহাস। এ নখ্রক খ্রলখ্রখি ভার্াদক খ্রিখ্রন ভাখ্রর্ক আচরদণর স্বিন্ত্র একটি 

প্রাদোখ্রগক প্রকাশ খ্রহদসদব লদদখন। এটি, িাঁর দৃখ্রষ্টদি সাংস্কৃখ্রিক খ্রবকাদশর একটি স্বিন্ত্র প ষাে এবং লস-কারদণই ল ৌখ্রখক 

বচন (oral speech) লথদক খ্রভন্ন। খ্রচন্তা ও ভার্ার  দধ্য  ধ্যস্থিাকারী এক গখ্রিশীল অন্তগ ষি বচদনর ধারণা হদলা 

খ্রভদগাখ্রগস্কর সবদচদে ল ৌখ্রলক অবদান। খ্রভদগাখ্রগস্কর  দি, খ্রশশুর এদকবাদর প্রথ  প ষাদের ভাখ্রর্ক আচরণও সা াখ্রজক 

আন্তোঃসংদ াদগর অংশ। বস্তুি এটি জাঁ খ্রপোদজ-কখ্রথি খ্রশশুর আত্মদকখ্রন্দ্রক বচন (Ôegocentric speechÕ)
11-এর ধারণার 

একটি স াদলাচনা। খ্রশশুরা আসদল িখন (িাদদর খ্রবকাদশর প্রথ  প ষাদে) সা াখ্রজক পখ্ররদবদশর সাদথ আন্তোঃসংদ াদগর 

 ধ্য খ্রদদে িাদদর ভাখ্রর্ক দক্ষিা বৃখ্রদ্ধ কদর খ্রনদে,  া বািবিার ব্যাবহাখ্ররক দক্ষিাবৃখ্রদ্ধর অংশ। খ্রপোদজর খ্রচন্তার 

খ্রবপরীদি খ্রভদগাখ্রগস্ক বদলন, খ্রচন্তা ও ভার্ার খ্রদদক খ্রশশুর  ািা হদলা বখ্রহগ ষি লথদক অন্তগ ষি আচরণগি ক ষকাদির খ্রদদক 

 ািা। িদব, খ্রপোদজ এবং খ্রভদগাখ্রগস্ক উভেই ভার্ার সা াখ্রজক চখ্ররিদক সবদচদে লবখ্রশ গুরুত্ব খ্রদদেদেন (Piaget, Trans. 

1995; Vygotsky, Trans. 1994, Smith, Dockrell & Tomlinson, 1997-এ উদ্ধৃি)। বস্তুি, খ্রচন্তা ও ভার্ার 

সম্পকষ খ্রবর্দে খ্রভদগাখ্রগস্কর অনুসন্ধান বহু শৃঙ্খলাদক অঙ্গীভি কদরদে, †hgb―g‡bvfvlvweÁvb (psycholinguistics), 

স্নায়ুভার্াখ্রবজ্ঞান (neurolinguistics), সাংগঠখ্রনক ভার্াখ্রবজ্ঞান (structural linguistics), খ্রচিখ্রবজ্ঞান 

(semiotics),  জ্ঞান-সম্বন্ধীে খ্রবজ্ঞান (cognitivism)|  

 

৩.৮ আচরণবাদী িত্ত্ব: খ্রব. এফ. খ্রস্কনার 

আদ খ্ররকান আচরণবাদী  নিত্ত্বখ্রবদ খ্রব. এফ. খ্রস্কনার  ানব-আচরদণর খ্রনরীক্ষাধ ী গদবর্ণা (Experimental Analysis 

of Behavior―EAB)-র ধারা প্রবিষন কদরন। এই ধারার খ্রভখ্রত্ত খ্রহদসদব খ্রিখ্রন ল -দশ ষন অবলম্বন কদরন, িাদক বলা হে 

ববেখ্রবক আচরণবাদ (radical behaviorism) (Skinner, 1938, 1974)| EAB অনু ােী, ল -লকানও আচরণদক 

খ্রিনটি অংদশ লভদে লফলা  াে: খ্রবভাজক উিীপক (discriminative stimulus―ল -খ্রবদশর্ পখ্ররখ্রস্থখ্রির  দধ্য জীবটি 

                                                           
১১ wcqv‡R wkïi fvlv‡K `ywU †gŠwjK †kªYx‡Z wef³ K‡ib : AvZ¥‡Kw›`ªK ePb (egocentric speech) I mvgvwRKvwqZ ePb (socialized 

speech)| fvlv AR©‡bi cÖ_gw`‡K g~jZ wkïi ePb AvZ¥‡Kw›`ªK nq| ax‡i ax‡i Gi mvgvwRKvqb N‡U Ges mvZ eQi eq‡mi w`‡K wkïi 

eP‡b D³ wØZxq aibwU †ewk cÖKvk cvq (Singer & Revenson, 1996, pp. 57-72)| 
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অবস্থান করদে), আচরণ প্রখ্রিখ্রক্রো (operant response)
12, এবং অন্য একটি DÏxcK―cyi¯‹viK (reinforcer) 

খ্রকংবা শাখ্রিদােক (punisher) খ্রস্কনার ব্যাখ্যা কদরন, আচরণ খ্রনেন্ত্রণ (Operant conditioning) হদলা একটি সাধারণ 

খ্রশখন- ন্ত্রদকৌশল (learning mechanism), আর লসো িখনই র্দে  খন একটি উিীপক (পুরস্কারক খ্রকংবা শাখ্রিদােক) 

খ্রবভাজক উিীপদকর উপখ্রস্থখ্রিদি পরীক্ষাধীন জীবটি-কর্তষক খ্রনখ্রদ ষষ্ট একটি আচরণ প্রখ্রিখ্রক্রো প্রদশ ষদনর সম্ভাবনা বাখ্রেদে বা 

কখ্র দে লদে। খ্রস্কনাদরর  নিদত্ত্ব অন্তগ ষি  ানখ্রসক অবস্থাদক (inner mental states) আচরদণর কারণ খ্রহদসদব না লদদখ 

স্বেং লসটিদকই আচরণ (operant responses)13 খ্রহদসদব লদখা হে, অন্য ল -লকানও আচরদণর  দিা ল টিদক বখ্রহগ ষি 

উিীপদকর সাহাদয্য খ্রনেন্ত্রণ করা  াে। আচরণ খ্রনেন্ত্রণ হদলা একটি সৃখ্রষ্টশীল প্রখ্রক্রো,  া, অদনকো প্রাকৃখ্রিক খ্রনব ষাচন 

(natural selection)-এর  দিা, নতুন সাো খ্রনব ষাচদনর খ্রবর্েটি খ্রনধ ষারণ কদর। আচরণ খ্রনেন্ত্রণ-এর  াধ্যদ  ল -লকানও 

 ানব-আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব বদল খ্রস্কনার দাখ্রব কদরন। বুখ্রদ্ধবাদী দাশ ষখ্রনক লদকািষ (চ খ্রস্কর ‘উৎপাদনী ব্যাকরণ’-এর 

পখ্ররকল্পনাে  াঁর গভীর প্রভাব আদে) িাঁর Discourse on Method গ্রদন্থ  ানব- দনর  াখ্রন্ত্রক ব্যাখ্যার একটি সী া 

খ্রনধ ষারণ কদর খ্রদদেখ্রেদলন। লদকািষ  দন করদিন ল , লকানও  াখ্রন্ত্রকিাই  ানুদর্র ভার্া ও যুখ্রিপ্রখ্রক্রোর (reasoning) 

উৎপাদনশীলিা (productivity) এবং ব্যাবহাখ্ররক  থাথ ষিা (pragmatic appropriateness)14 ব্যাখ্যা করদি পাদর 

না। খ্রকন্তু খ্রস্কনার (Skinner, 1957) EAB-র ধারণা ও পদ্ধখ্রির সাহাদয্য লদখাদি লচষ্টা কদরন ল , ভার্ার উৎপাদনশীলিা 

এবং ব্যাবহাখ্ররক  থাথ ষিা  াখ্রন্ত্রকভাদব ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 

 

ভার্ার ব্যাবহাখ্ররক  থাথ ষিার বণ ষনাে খ্রস্কনার বাকযদক একটি স গ্র একক খ্রহদসদব গ্রহণ কদরন, এবং লদখান, কীভাদব 

পখ্ররদবশ, খ্রবদশর্ কদর ভাখ্রর্ক স াজ (verbal community), ভাখ্রর্ক সাোর রূপ খ্রনধ ষারদণ পুরস্কারক এবং শাখ্রিদােক 

লজাগান লদে। ভার্া উৎপাদদনর বণ ষনাে খ্রস্কনার দৃখ্রষ্ট খ্রনবদ্ধ করদলন শদব্দর (word) ওপর, এবং  লদখাদনার লচষ্টা করদলন, 

কীভাদব খ্রশশুর ভাখ্রর্ক স াজ-কর্তষক সরবরাহকৃি পুরস্কারক ও শাখ্রিদােক উপাদানসমূহ বাকয গঠদন ভখ্র কা রাখদে।  

 

ভার্ার আচরণবাদী ব্যাখ্যাে খ্রস্কনাদরর উপযু ষি উদদ্যাগ চ খ্রস্কর প্রবল আক্র দণর খ্রশকার হে (Chomsky, 1959)। 

চ খ্রস্কর উিীপনার অপ্রতুলিা (poverty of stimulus) খ্রবিকষ অনু ােী, আচরণ খ্রনেন্ত্রণ-এর সাহাদয্য ব্যাকরণসম্মি 

ভাখ্রর্ক সাোর (অথ ষাৎ, বাকয বা ভার্ার) অজষন খ্রকংবা উৎপাদদনর সক্ষ িা ব্যাখ্যা করা  াে না। উিীপনার অপ্রতুলিার 

িত্ত্ব দি, ভাখ্রর্ক পখ্ররদবশ খ্রশশুদক প ষাপ্ত প্রসম্ভার িথা উিীপক সরবরাহ কদর না। অন্যভাদব বলদল, উি উিীপক 

(খ্রকংবা চ খ্রস্কর ভার্াে, evidence―প্র াণ) এি খ্রবশৃঙ্খল এবং দুব ষল ল , খ্রশশু িার চারপাদশ কখ্রথি ভার্া লথদক ঐ 

ভার্ার ব্যাকরণ অজষন করদি পাদর না। ভাখ্রর্ক উিীপক খ্রবশৃঙ্খল (unsystematic), কারণ িাদি লকানও লনখ্রিবাচক 

প্র াণ (negative evidence―ল -প্র াণ ব্যাকরণগিভাদব অশুদ্ধ ভাখ্রর্ক উৎপাদ-লক ব্যাকরণগিভাদব অশুদ্ধ বদল 

খ্রচখ্রিি কদর) থাদক না। আবার, ভাখ্রর্ক উিীপক দুব ষল (weak), কারণ এদি ইখ্রিবাচক প্র াণ-এর (positive 

evidence―ল -প্র াণ ব্যাকরণসম্মি ভাখ্রর্ক উৎপাদ-লক ব্যাকরণসম্মি বদল খ্রচখ্রিি কদর)  ান খ্রনন। উপরন্তু, ল দহতু 

খ্রশশু িার ভার্ার সকল ব্যাকরণসম্মি বাদকযর একটি লোে সীখ্র ি অংশ  াি শুনদি পাে, সুিরাং লস লকানও 

ব্যাকরণসম্মি বাদকযর অনুপখ্রস্থখ্রিদক ব্যাকরণগি অশুদ্ধিার প্র াণ খ্রহদসদব গ্রহণ করদি পাদর না। িবু খ্রনদজর ভাখ্রর্ক 

পখ্ররদবশ লথদক প্রাপ্ত উিীপদকর প্রকৃখ্রি এি দীন হওো সদত্ত্বও খ্রশশু স্বাভাখ্রবক অবস্থাে সম্পূণ ষ দ্রুিিার সদঙ্গই স্বভার্া 

(native language) অজষন কদর।  

 

উপযু ষি আদলাচনা লথদক স্পষ্ট হে ল , খ্রস্কনাদরর Verbal Behavior নানা অদথ ষই ভার্ার ব্যাবহাখ্ররক  থাথ ষিার ব্যাখ্যা 

লদে ( ানব- দনর  াখ্রন্ত্রক ব্যাখ্যা সম্ভব নে বদল লদকাদিষর ল -দাখ্রব, খ্রস্কনাদরর ব্যাখ্যা িার একটি উত্তর), লকানও প্রচখ্রলি 

ব্যাকরণগ্রন্থ িা খ্রদদি পাদর না। িদব, খ্রস্কনাদরর অনুসন্ধান ভার্ার উৎপাদনশীলিার লকানও  াখ্রন্ত্রক ব্যাখা খ্রদদি পাদর না 

(লদকাদিষর অপর দাখ্রব) বদল চ খ্রস্ক ল -খ্রবিকষ কদরদেন, িা  থাথ ষ। উি ব্যাখ্যার ব্যাপাদর চ খ্রস্কর উৎপাদনী ব্যাকরণ বরং 

সম্পূণ ষ সক্ষ িা দাখ্রব করদি পাদর। সাখ্রব ষক খ্রবচাদর, ভার্ার অজষন-সংক্রান্ত িদত্ত্বর লক্ষদি চ খ্রস্ক এবং খ্রস্কনার স ান-স ান 

                                                           
১২ AvPiY cÖwZwµqv n‡jv Ggb GKwU AvPiY hv‡K Zvi cwiYwZi wfwË‡Z cwieZ©b ev ms‡kvab Kiv hvq| A_©vr, c‡i H AvPiY Kg (kvw¯Í 

†c‡j) A_ev †ewk (cyi¯‹…Z n‡j) NU‡e|   
১৩ AvPiYev`x gb Í̄‡Ë¡ fvlv‡K GKwU AvPiY wn‡m‡e we‡ePbv Kiv nq| 

 
১৪ ev Í̄e cwi‡e‡k fvlv e¨env‡ii mgq wbw`©ó cwiw¯’wZ‡Z fvlvi mwVK e¨envi Kivi †h-¶gZv| Pgw¯‹-Kw_Z Kv‡Z©Rxq fvlvweÁv‡b―Ges 

Pgw¯‹i wb‡Ri iPbv‡ZI―GB ¶gZv‡KB nvg‡evë-Gi Dw³ Abyhvqx ejv n‡q‡Q Ôfvlv e¨env‡ii m„wókxj w`KÕ (Chomsky, 2009)|   
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কৃখ্রিত্ব দাখ্রব করদি পাদরন।  

 

 ৩.৯ উৎপাদনী ব্যাকরণ  

ভার্াখ্রবজ্ঞান এবং ভার্া-অজষন সংক্রান্ত ল -লকানও অনুসন্ধান বা আদলাচনাে চ খ্রস্কর রচনাসমূদহর উদল্লখ অপখ্ররহা ষ। বস্তুি 

ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর ইখ্রিহাদস িাঁর  দিা প্রভাবখ্রবিারী ব্যাপকিা খ্রনদে আর-লকউ আখ্রবভ ষি হনখ্রন। িাঁর প্রখ্রিখ্রিি 

“রূপান্তরমূলক-উৎপাদনী ব্যাকরণ” (Transformational-Generative Grammar)-এর মূল কথা D‡jøL¨― 

১. প্রদিযক  ানুর্ ভার্া-সংক্রান্ত অখ্রভন্ন জ্ঞান খ্রনদেই জন্মাে। এই জ্ঞানদক চ খ্রস্ক বদলন ‘নীখ্রি’ ও ‘উপনীখ্রি’ 

(Principles and Parameters)।  ানুদর্র  খ্রিদষ্কর খ্রবদশর্ একটি অংশ (Module) এইসব নীখ্রি ও উপনীখ্রিদক ধারণ 

কদর।  খ্রিদষ্কর এই অংশদক চ খ্রস্ক না  লদন LAD (Language Acquisition Device)। পদর খ্রিখ্রন উদ্ভব র্োন UG 

(Universal Grammar) ধারণার। চ খ্রস্ক এদক Language Faculty নাদ ও অখ্রভখ্রহি কদরন (Chomsky, 1995)।   

২.  ানুদর্র UG  িথা Language Faculty খ্রনখ্রদ ষষ্ট লকানও ভার্ার পখ্ররদবদশর  দধ্য খ্রনখ্রক্ষপ্ত হদল লসই ভার্ার 

‘উপনীখ্রি’সমূহ (Parameters) UGলক সখ্রক্রে কদর লিাদল এবং লসই ব্যখ্রি লসই ভার্া লশদখ। উপনীখ্রিসমূহ হদলা খ্রনখ্রদ ষষ্ট 

লকানও ভার্ার ব্যাকরণ। এই িত্ত্ব “শাসন ও বাঁধনিত্ত্ব” (Government and Binding theory) িথা “প্রখ্র ি িত্ত্ব” 

(Standard Theory) নাদ  পখ্ররখ্রচি হে (Chomsky, 1965, 1981)।    

৩. লেদো, লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরণ ও কাদিষসীে ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর ধারাদিই লনাো  চ খ্রস্কর অবস্থান। সাংগঠখ্রনক 

ভার্াখ্রবজ্ঞানীরা বাদকযর সংগঠন খ্রবদির্দণ প্রবিষন কদরন পদসংগঠন (Phrase-structure―PS)-এর ধারণার। চ খ্রস্ক 

িাঁর িত্ত্ব খ্রন ষাদণ এই ধারণার প্রদোগ র্োন। িদব খ্রিখ্রন এই ধারণার সদঙ্গ যুি কদরন ‘রূপান্তর’ (Transformation)-এর 

ধারণার। চ খ্রস্ক িাঁর বহুলকখ্রথি ‘রূপান্তর’-এর ধারণার জন্য লপাে ষ-রেযাল ব্যাকরদণর কাদে ঋণী (Chomsky, 2009) 

 ানুদর্র জন্মগি ভার্াজ্ঞাদনর ধারণাদক খ্রিখ্রন শুধু গ্রহণই কদরনখ্রন, লসোদক একো চর  রূপ খ্রদদেদেন। অদনক 

অখ্রভজ্ঞিাবাদী ও আচরণবাদী ভার্াখ্রবজ্ঞানী tabula rasa-র ধারণাটিদক ল দন খ্রনদি প্রস্তুি এই অদথ ষ ল , একখ- পাথদরর 

ল  ন একো মূখ্রিষ হদে উঠবার স্বাভাখ্রবক ল াগ্যিা বা সম্ভাবনা থাদক, লি খ্রন একটি খ্রশশুরও থাদক ভার্া অজষদনর ক্ষ িা। 

খ্রকন্তু চ খ্রস্কর দাখ্রব এিখাখ্রন ল  খ্রিখ্রন বদলন, “লশখার প্রস্তুখ্রি” (learning readiness), প্রবণিা (biases) ও  ানস-গঠন 

(dispositions) ল  ন খ্রশশুর আবখ্রশ্যকভাদব থাদক, লি খ্রন থাদক সখ্রক্রে ও সুখ্রনখ্রদ ষষ্ট একগুে “ভাখ্রর্ক  ন্ত্রদকৌশল” 

(linguistic mechanisms) (Searle, 1972)। এ-কারদণ চ খ্রস্ক বদলন, “ভার্াদবাধ”(linguistic competence)-এর 

কথা,  া খ্রদদে  ানবখ্রশশু পূদব ষ-অশ্রুি বাকয বুঝদি ও খ্রন ষাণ করদি পাদর। এই ভাখ্রর্ক ক্ষ িাদক চ খ্রস্ক িাঁর ভার্া-

সংগঠন  দডদলর “গভীরিল সংগঠন” (Deep Structure)-এর অন্তর্ভ ষি কদরন,  ার ধ্বখ্রনগি (phonetic) প্রকাশ র্দে 

“উপখ্ররিল সংগঠন” (Surface Structure)-এর  াধ্যদ । উভে িদলর  াঝখাদন কাজ কদর রূপান্তর সূিাবখ্রল 

(Transformation Rules)। খ্রনদচর খ্রচদি উৎপাদনী ব্যাকরণ-প্রিাখ্রবি পূব ষিন (Chomsky, 1965, 1975, 1981) 

ভার্া  দডদলর একটি সরল রূপ উপস্থাপন করা হদলা― 

 

                                    শব্দদকার্ (Lexicon) 

             

                                         গভীরিল সংগঠন (Deep Structure) 

        

                রূপান্তর সূিাবখ্রল (Transformation rules)⇒   

                উপখ্ররিল সংগঠন (Surface Structure) 

 

 

                                  ধ্বখ্রনক রূপ (Phonetic Form : PF)       ল ৌখ্রিক রূপ (Logical Form : LF) 

খ্রচি: ভার্া অনুর্দদর পূব ষিন উৎপাদনী রূপ (Jackendoff, 1997, p. 85  অনুসরদণ খ্রকছু ব্যাখ্যাত্মক অনুপুঙ্খ 

ব্যখ্রিদরদক উপস্থাখ্রপি)। এর সদঙ্গ উৎপাদনী ব্যাকরণ-প্রিাখ্রবি পরবিী (Chomsky, 1995) ভার্া- দডদলর (এই 

অনুদেদদ খ্রকছু পদর উপস্থাখ্রপি) তুলনা করা ল দি পাদর। 

বাকযদকই চ খ্রস্ক ভার্ার প্রাণদকন্দ্র খ্রবদবচনা কদরদেন। িাঁর প্রথ  আদলােন সৃখ্রষ্টকারী গ্রন্থ Syntactic Structures-এ 

(Chomsky, 1957) খ্রিখ্রন দাখ্রব কদরন, “ব্যাকরদণর স্বাধীনিা”র (The independence of grammar)। অথ ষাৎ 

ব্যাকরণ িাঁর কাদে বাকয উৎপাদদনর একটি  ন্ত্র, ল - ন্ত্র সসী  সংখ্যক উপাদান (ধ্বখ্রন, শব্দ) লথদক অসী  সংখ্যক শুদ্ধ 
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এবং লকবল শুদ্ধ বাকয উৎপাদন করদব। এই ব্যাকরণদক খ্রিখ্রন বাদকযর অথ ষ লথদক সম্পূণ ষ স্বাধীন বদল লর্ার্ণা কদরন।  

পদর অবশ্য চ খ্রস্করই োি G. Lakoff, J. McCawley I J. Ross-সূখ্রচি “উৎপাদনী অথ ষিদত্ত্বর” (Generative 

Semantics) প্রভাদব চ খ্রস্ক িাঁর ভার্া- দডদল অথ ষদকও স্থান কদর লদন। উৎপাদনী অথ ষিদত্ত্বর প্রবিাগণ দাখ্রব কদরন ল , 

বাকয-সংগঠন ও অথ ষিদত্ত্বর  দধ্য লকানও খ্রবভাজনকারী সী াদরখার অখ্রিত্ব লনই। সুিরাং চ খ্রস্ক-কখ্রথি গভীরিল 

সংগঠনও অখ্রিত্বহীন (Searle, 1972)।    

      

ঐখ্রিহাখ্রসকভাদব, উৎপাদনী অথ ষিত্ত্ব (Generative Semantics) উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর খ্রবকাদশর স ে এবং 

পরবিীকাদল একটি গুরুত্বপূণ ষ  িাদশ ষ খ্রহদসদব খ্রবদবচয। িদব এখাদন এটির খ্রবশদ আদলাচনার সুদ াগ লনই। ভার্া অজষদনর 

িত্ত্ব অনুসন্ধাদন এটির ল -প্রাসখ্রঙ্গকিা (বাখ্রকযক গভীরিল সংগঠদনর ধারণার পখ্ররবদিষ) আদে, আ রা লকবল লস-সূদিই 

এটির উদল্লখ এ স্থাদন করব। সংদক্ষদপ, এই িত্ত্ব দাখ্রব কদর ল , গভীরিল সংগঠদনর শুধু স্থােী ববখ্রশষ্টযসমূহ ল ৌখ্রিক 

কাঠাদ ার (logical structure) একটি খ্রবমূিষির িদরর সাদথ সম্পখ্রকষি (Levine and Postal, 2004, footnote, p. 

215)। অন্য কথাে, আথ ষ কাঠাদ াসমূহ (semantic structures) কিকগুখ্রল মূলগি খ্রবেজনীন সূদির রূদপ উৎপাখ্রদি 

হে। এই প্রিাব উৎপাদনী ভার্াখ্রবজ্ঞাদনর এই দাখ্রবর সাদথ সাংর্খ্রর্ ষক ল , ব্যাকরদণর অথ ষ-সংখ্রিষ্ট উপাদানসমূদহর লক্ষদি 

এক াি প্রদ াজয কাঠাদ াটি লকবল বাখ্রকযক গভীরিলই উপস্থাপন কদর (Katz and Fodor, 1963; Chomsky, 

1971)। এই খ্রবিদকষর খ্রবিাখ্ররি খ্রবদির্ণ পাওো  াে Newmeyer (1986a, 1986b, 1996), Harris (1993), Huck 

and Goldsmith (1995)-এ। বস্তুি কারক ব্যাকরদণর (Case grammar)  দিাই George Lakoff, James D. 

McCawley, Paul M. Postal, and John Robert Ross প্রমুখ উৎপাদনী অথ ষিদত্ত্বর প্রবিাগণ গি শিাব্দীর র্াদের 

দশদক বাদকযর গভীরিল সংগঠদনর ধারণা পখ্ররিযাদগর প্রিাব কদরন George Lakoff, James D. McCawley, 

Paul M. Postal, and John Robert Ross  া পরবিীকাদল চ খ্রস্ক িাঁর ‘ন্যযনি াত্মক’ (Minimalist) িদত্ত্ব গ্রহণ 

কদরন (Chomsky, 1995, pp. 150-151)| এই িদত্ত্ব ভার্া অনুর্দ  দডল লথদক গভীরিল সংগঠনদক (সুিরাং, 

উপখ্ররিল সংগঠনদকও) বাদ লদবার কারণ খ্রহদসদব চ খ্রস্ক বাকয খ্রবদির্দণ “পখ্ররখ্র খ্রি”(economy) এবং “পূণ ষ ব্যাখ্যা” 

(ÔFull InterpretationÕ―FI) ধারণাদুটিদক নীখ্রি খ্রহদসদব অবলম্বন কদরন। পখ্ররখ্র খ্রির ধারণা অনু ােী, ভার্া অনুর্দদর 

কাঠাদ া হদব “ থাসম্ভব পখ্ররখ্র ি” (as economical as possible), ল খাদন বাকয ব্যাখ্যাে অপ্রদোজনীে লকানও 

খ্রনেদ র প্রদোগ হদব না (p. 150)। “পূণ ষ ব্যাখ্যা” ধারণা অনু ােী, বাখ্রকযক উপস্থাপনাে লকবল লসই উপাদানই স্থান পাদব, 

 া  থা থভাদব অনুদ াখ্রদি (properly ÒlicensedÓ―p. 151)। গভীরিল সংগঠনদক খ্রিখ্রন আখ্রভধাখ্রনক কাঠাদ ার 

একটি প্রদক্ষপ াি (Ôsimply...a projection of lexical structure...Õ) খ্রহদসদব খ্রবদবচনা কদরন। িাই, গভীরিদলর 

স্থান লনে লকবল আথ ষ কাঠাদ া। পরবিী খ্রচদি ভার্া অনুর্দদর ন্যযনি াত্মক (Chomsky, 1995) রূপ উপস্থাপন করা 

n‡jv―   

 

                            শব্দদকার্ (Lexicon) 

         

                                             সাধারণীকৃি রূপান্তর ⇒        পখ্ররস্ফুেন  

                         (Generalized transformation)    (Spell-out)   

         

 

                                    ধ্বখ্রনক রূপ (Phonetic Form: PF)   ল ৌখ্রিক রূপ (Logical Form: LF) 

  

খ্রচি: ভার্া অনুর্দদর ন্যযনি াত্মক রূপ (Jackendoff, 1997, p. 85 অনুসরদণ খ্রকছু ব্যাখ্যাত্মক 

অনুপুঙ্খ ব্যখ্রিদরদক উপস্থাখ্রপি)। এর সদঙ্গ উৎপাদনী ব্যাকরদণর পূব ষিন (Chomsky, 1965, 1975, 

1981) ভার্া- দডল তুলনীে।  

 

চ খ্রস্ক আদরা দাখ্রব কদরন,  ানব-ভার্ার সংগঠন  ানব দনর জন্মগি ববখ্রশদষ্টযর ফল,  ার সাদথ ল াগাদ াদগর 

(communication) লকানও িাৎপ ষপূণ ষ সম্পকষ লনই (Searle, 1972)― খ্রদও  ানুর্ লকবল ল াগাদ াগ স্থাপন ও 

খ্রচন্তদনর জন্যই ভার্া ব্যবহার কদর। িাই অথ ষদক স্বীকৃখ্রি লদবার পরও The Minimalist Program (1995)-এ বাকযই 

লথদক লগদে ব্যাকরদণর লকদন্দ্র। চ খ্রস্ক ভার্াদক ল াগাদ াদগর  াধ্য  খ্রহদসদবও লদখদি রাখ্রজ নন। Seuren বদলন― 

His (ChomskyÕs) denial of the communicative function of language and, in general, of the social 
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context in which speech utterances have semantic effects,...make[s] for...unclarities, 

uncertainties, and distortions in the basic conditions to be met by a language system.... (Seuren, 

2004, p. 6)    
    
 ৩.৯ কারক ব্যাকরণ 

বাখ্রকযক গভীরিল সংগঠদনর ধারণা পখ্ররিযাদগর খ্রপেদন আদরকটি ভার্াতবজ্ঞাখ্রনক অনুসন্ধান গুরুত্বপূণ ষ ভখ্র কা লরদখখ্রেল। 

বস্তুি এটি একটি প্রািত্ত্ব  া কারক ব্যাকরণ (Case Grammar) নাদ  পখ্ররখ্রচি। চাল ষস লজ. খ্রফলদ ার কারক ব্যাকরণ 

প্রাকিদত্ত্বর প্রবিা। গি শিাব্দীর র্াদের দশদকর লশদর্ কারক ব্যাকরণ খ্রবকাশ লাভ কদরখ্রেল (Fillmore, 1968, 

1969)। এই প্রাকিদত্ত্বর আওিাে খ্রফলদ ার “কারক সম্পকষ” (Case Relation) ধারণার প্রবিষন কদরন। সংদক্ষদপ, 

কারক সম্পকষ বলদি লবাঝাে খ্রবভখ্রিসমূদহর (case inflexions) আখ্রদ খ্রক্রো (‘কাজ’ অদথ ষ©―prototypical 

function)| 

 

কারক ব্যাকরদণর ধারণার আওিাে, এই খ্রক্রো খ্রনখ্রিে (neutralized) লথদকও বাদকযর পদসমূদহর  দধ্য ব্যাকরণগি 

সম্পকষ বিখ্রর করদি পাদর (এই প্রখ্রক্রোর একটি উদাহরণ Anderson, 2006)। এই খ্রচন্তা চ খ্রস্ক-কখ্রথি (Chomsky, 

1965) গভীরিল সংগঠন (DS)-এর স্থান দখল কদর। মূলধারার রূপান্তরমূলক ব্যাকরদণর খ্রবকাদশর প্রথ  খ্রদদক 

(Chomsky, 1965, 1972, 1981, 1986) কারক ব্যাকরণ প্রিযাখ্যাি হদেখ্রেল। পদর রূপান্তরমূলক বাকযিত্ত্ব 

(transformational syntax) “কারক সম্পকষ” (Case Relations―Thematic Relations, or Theta Roles) 

আত্তীকৃি কদর এবং লশর্ প ষন্ত এর ফল দাঁোে গভীরিল সংগঠদনর ধারণা পখ্ররিযাদগর  ধ্য খ্রদদে (Chomsky, 1995, 

p. 191)। এই অদথ ষ চ খ্রস্কর সব ষদশর্ িত্ত্ব (প্রকৃিপদক্ষ, একটি ক ষসূখ্রচ―program) “ন্যযনি াত্মক িত্ত্বদক” 

(Minimalist program) কারক ব্যাকরদণরই একটি রূপদভদ বদল খ্রবদবচনা করা  াে (Anderson, 2006, pp. 

1108-1109)। সুিরাং, ভার্া অজষন প্রসদঙ্গ কারক ব্যাকরদণর গুরুত্ব এখাদন ল , বাখ্রকযক গভীরিল সংগঠন ধারণা 

পখ্ররিযাদগ এটির লকৌশলগি ভখ্র কা রদেদে। কা ষি, গভীরিল সংগঠদনর ধারণার পখ্ররিযাদগ কারক ব্যাকরণ ও উৎপাদনী 

অথ ষিদত্ত্বর খ্রবপুল গুরুত্ব রদেদে।   

   

 ৩.১০ সাম্প্রখ্রিকি  অনুসন্ধান   

এো স্পষ্ট ল , সারা খ্রবদে ভার্া অজষন খ্রবর্েক গদবর্ণা অন্য ল -লকানও জ্ঞানদক্ষদির  দিা উন্নিির হদে। নতুন নতুন 

প্রযুখ্রি, ববজ্ঞাখ্রনক জ্ঞান এবং গদবর্ণা পদ্ধখ্রি  ানুদর্র নাগাদলর  দধ্য আসাে  ানুদর্র  খ্রিদষ্ক ভার্া প্রখ্রক্রোকরণ এখন 

অদনক লবখ্রশ কা ষকরভাদব অনুসন্ধানদ াগ্য হদে উদঠদে। জীবখ্রবজ্ঞান,  দনাখ্রবজ্ঞান, কখ্রম্পউোর প্রযুখ্রি এবং অন্যান্য 

জ্ঞানদক্ষি সহদ াদগ ভার্াখ্রবজ্ঞান িথা ভার্া অজষন সংক্রান্ত অনুসন্ধান বিষ াদন আদগর ল -লকানও স দের তুলনাে অগ্রসর 

এবং খ্রনভ ষরদ াগ্য ফলাফল প্রদশ ষন করদে। ভার্া অজষন খ্রবর্েক নতুন অনুসন্ধাদনর খ্রবপুল ক ষকাি লথদক খ্রকছু উদাহরণ 

আ রা এখাদন তুদল ধরার প্রোস লপদেখ্রে। খ্রনদনাদ্ধৃি িথ্যসমূহ একই সদঙ্গ আ াদদর আদলাচনার লক্ষিটির প্রকৃি 

অবস্থানটি বুঝদি সাহায্য করদব এবং এর সম্ভাব্য ফল  াচাই করদি খ্রবদশর্ গুরুত্বপূণ ষ ভখ্র কা পালন করদব।    

   

সম্প্রখ্রি আচরণবাদী খ্রচন্তার অদনক উপাদান এখন নতুন কদর খ্রফদর আসদে। এখ্ররক কানদডল খ্রশখদনর খ্রিনটি পরস্পর-

সম্পখ্রকষি iƒ‡ci―Bw›`ªq-উিীপন (sensitization)
15, ইখ্রন্দ্রে প্রশ ন (habituation)

16 এবং আচরণ খ্রনেন্ত্রণ 

(classical conditioning)
17―আণখ্রবক খ্রভখ্রত্ত (molecular basis) (Kandel et al., 2000) আখ্রবষ্কার কদরন এবং 

এই আখ্রবষ্কাদরর জন্য খ্রচখ্রকৎসাখ্রবজ্ঞাদন ২০০০ সাদল লনাদবল পুরস্কার লাভ কদরন।  

 

উপরন্তু,  খ্রিষ্ক-স্নায়ুিদন্ত্রর অদনক প্রখ্রিরূপ পখ্ররকল্পনাকারী (neural modeler) এখন খ্রস্কনাদরর প্রিাখ্রবি খ্রশখন 

 ন্ত্রদকৌশদলর (Skinnerian learning mechanisms) িারা অনুপ্রাখ্রণি হদে জ্ঞানগি সক্ষ িার (cognitive 

                                                           
১৫ †KvbI Bw›`ªq‡K †KvbI wbw`©ó DÏxc‡Ki cybive„wË‡Z mvov †`evi Dc‡hvMx K‡i †Zvjvi cÖwµqv| 
১৬ †KvbI DÏxc‡Ki cybive„Ë wKsev `xN© cÖfv‡e mvov cÖkwgZ ev ¯^vfvweK nevi cÖwµqv| 
১৭ ivwkqvb gb Í̄vwË¡K Bfvb cvfjf-Gi wkLb ZË¡; G‡Z DÏxcK wbqš¿Y wKsev mvov cwieZ©‡bi g‡Zv ïay ch©‡e¶Y‡hvM¨ c×wZ‡K 

wkL‡bi e¨vL¨v cÖ`vb wKsev c×wZ AbymÜv‡b e¨eüZ nq|  
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capacities)18
 সংদ াগবাদী প্রখ্রিরূপ খ্রন ষাদণ পশ্চাৎ-প্রচারণ (back-propagation)

19-এর পখ্ররবদিষ প্রবলন20 মূলক 

খ্রশখন  অযালগখ্ররদ  (reinforcement learning algorithms) (Poirier, 2006, p. 804) ব্যবহার করদেন।  

 

এই নতুন প্রখ্রক্রো পুরদনা প্রখ্রক্রোর তুলনাে প্রগণদন (computation) অদনক লবখ্রশ সুখ্রবধা পাে, ফদল জটিল সংশ্রদের 

(ল  ন―ভার্া) খ্রশখদন এই প্রখ্রক্রো অদনক লবখ্রশ উপদ াগী বদল প্র াখ্রণি হদেদে।  খ্রিদষ্কর প্রগণন-প্রখ্রক্রোর 

জীবতবজ্ঞাখ্রনক ব্যাখ্যাে পশ্চাৎ-প্রচারদণর ধারণার তুলনাে এই প্রখ্রক্রো অদনক লবখ্রশ গ্রহণদ াগ্য বদল  দন করা হদে। 

 

উপরন্তু, প্রবলনমূলক খ্রশখদনর শারীরবৃত্তীে ক ষপ্রখ্রক্রো বিষ াদন উদ্ঘােদনর লচষ্টা চলদে এবং িাদি লডাপাখ্র ন (একটি 

রাসােখ্রনক উিীপক) এবং লডাপাখ্র ন-খ্রভখ্রত্তক পুরস্কার-ব্যবস্থা (reward system― া একটি প্রবলন) অন্তর্ভ ষি করার কথা  

খ্রবদবচনা করা হদে। িাোো, লরাবেখ্রবজ্ঞাদন (Robotics) লরাবদের উপস্থাপন ও প্রগণন সংশ্রদের (representations 

and computational systems) নকশা খ্রন ষাদণ (এই ব্যাবহাখ্ররক জ্ঞান-শৃঙ্খলার খ্রবদশর্ না  লদওো হদেদে আচরণ-

খ্রভখ্রত্তক লরাবেখ্রবজ্ঞান―(Behavior-based Robotics) আচরণবাদী  নিদত্ত্বর ক ষপদ্ধখ্রি ব্যবহাদরর একটি প্রবণিা 

সম্প্রখ্রি লক্ষ করা  াদে (Brooks, 1999)| এই স ি ক ষকা- সাধারণভাদব  নিাখ্রত্ত্বক উপাদাদনর (ভার্া এর  দধ্য 

অন্যি ) আচরণবাদী খ্রশখন-প্রখ্রক্রোর কা ষকাখ্ররিা এবং সম্ভাবনাদক ববজ্ঞাখ্রনক খ্রভখ্রত্ত খ্রদদে। 

 

সাম্প্রখ্রিক খ্রবদির্ণ সহজািবাদী িদত্ত্বর খ্রকছু দাখ্রব সম্বদন্ধ প্রশ্ন তুদলদে (Scholz and  Pullum, 2006)।  ানুদর্র 

সহজাি সক্ষ িাসমূহ ভার্া-খ্রনখ্রদ ষষ্ট (language-specific) নাখ্রক  খ্রিদষ্কর অ-প্রদকৌখ্রি (domain-general) জ্ঞান-

প্রখ্রক্রোকরণ প্রখ্রক্রোর ফল, িা খ্রনদে খ্রবিকষ লকন্দ্রীভি হদে। খ্রবদশর্ কদর ল -জন্মগি ক্ষ িার বদল খ্রশশু ইখ্রন্দ্রেগিভাদব 

জগদির বস্তুরাখ্রশ ও ক ষকা- সম্বদন্ধ জ্ঞানাহরণ কদর, লস-সম্বদন্ধ অনুসন্ধান চলদে।  

 

এই গদবর্ণা-ক ষকাদির ভার্া অজষন সংক্রান্ত অবস্থান হদলা: ভার্া জন্ম লনে সা াখ্রজক পখ্ররদবদশ (social context), 

এবং এদি লসই খ্রশখন  ন্ত্রদকৌশল (learning mechanism) কাজ কদর,  া  ানব- খ্রিদষ্কর সাধারণ জ্ঞানমূলক খ্রশখন 

উপকরণ (cognitive learning apparatus) ব্যবহার কদর। এইসব উপকরণই হদলা সহজাি (Bates, et al., 1998; 

Tomasello, 2008; Ramscar, 2007;  O’Grady, 2008)। 

 

সাম্প্রখ্রিক পখ্ররসংখ্যানমূলক খ্রশখন (statistical learning) িত্ত্ব এবং সংখ্রিষ্ট গদবর্ণাসমূহ লদখাে ল , ভার্া অজষন 

প্রাথখ্র কভাদব সাধারণ খ্রশখন ক ষপ্রখ্রক্রোদক খ্রভখ্রত্ত কদরই র্দে (Saffran, Aslin, Newport, 1996; Reeder, 

Newport & Aslin, 2010; Gleitman, & Newport, 1995; Saffran, Newport, Aslin, Tunick & 

Barrueco, 1997; Aslin, Saffran & Newport, 1998; Newport & Aslin, 2000; Hauser, Newport & 

Aslin, 2001; Creel, Newport & Aslin, 2004; Newport & Aslin, 2004; Newport, Hauser, Spaepen 

& Aslin, 2004)। “পখ্ররসংখ্যানমূলক খ্রশখন”21 প্রখ্রক্রোর সংদ াগবাদী ‘ দডল’ সফলভাদব শাখ্রব্দক ও বাখ্রকযক প্রচল 

খ্রশখাদি পাদর (Seidenberg & McClelland, 1989)।  

 

এইসব ফলাফল ভার্া অজষন সংক্রান্ত পখ্ররসংখ্যানমূলক খ্রশখন িত্ত্বদক স থ ষন কদর। খ্রশশুদদর শব্দ ও বাকয-সংগঠন খ্রশখন 

সম্পখ্রকষি গদবর্ণাও (Saffran, Aslin & Newport, 1996) উি িত্ত্বদক স থ ষন কদর। অখ্রভন্ন ফলাফল লদখা  াে ভার্া 

অজষদনর খিকরণ িদত্ত্ব (Chunking Theory)। পখ্ররসংখ্যানমূলক খ্রশখন িদত্ত্বর সাদথ সম্পখ্রকষি এই িদত্ত্ব ভার্া অজষদন 

পখ্ররদবশ অপখ্ররহা ষ ভখ্র কা পালন কদর। সাম্প্রখ্রিক গদবর্ণাে এ-িদত্ত্বর স থ ষদন লজারাদলা প্র াণ পাওো  াে (Gobet et. 

al., 2001; Freudenthal, Pine & Gobet, 2005; Jones, Gobet & Pine, 2007)।  

                                                           
১৮ GKwU wkLb ZË¡, †hLv‡b wkL‡bi n‡jv DÏxcK I mvovi g‡a¨ øvqweK ms‡hvM| Ávbg~jK gb Í̄‡Ë¡ GwU †evSvq †h, Ávb gw¯Í®‹- œ̄vqyi 

eû-e„‡šÍi ms‡hv‡Mi AvKv‡i _v‡K―†KvbI wbw`©ó GjvKvq wKsev ¯§„wZfvÐv‡i bq| Gi A_© Ávb ¯’vbxq bq, we Í̄„Z Ges Ávb n‡jv wbw`©ó 

GjvKv Ry‡o we Í̄„Z KZK¸‡jv ms‡hv‡Mi GKwU Rv‡ji mwµqKiY| GB c×wZ‡Z K…wÎg eyw×gËv ˆZwi‡Z gvbe-gw¯Í‡®‹i D³ cÖwZiƒc 

e¨envi Kiv nq| ¯œvqyweÁvb, g‡bi `vk©wbK AbymÜvb-GI e¨eüZ nq| 
১৯ K…wÎg ¯œvqyZš¿‡K †KvbI wbw`©ó wµqv m¤úv`b Ki‡Z †kLv‡bvi Rb¨ eûj-e¨eüZ wk¶Y-c×wZ| 
২০ †KvbI AvPiY‡K cyi¯‹„Z K‡i †KvbI DÏxc‡K †mwUi Avwef©~Z nevi cwi‡ek ˆZwi Kiv| 

 
২১ hvwš¿K wkLb g‡Wj hv cÖvß Dcv‡Ëi (fvlvi †ÿ‡Î fvwlK DcvË) cwimsL¨vbMZ we‡kølY K‡i wkLb‡hvM¨ m¤¢ve¨ mwVK jÿ¨wU c~e©vbygvb 

(predict) Ki‡Z cv‡i| 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Pullum
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বচদনর পুনরাবৃখ্রত্ত ভার্া অজষদন সহােদকর ভখ্র কা পালন কদর, ব্লু খ্রফল্ড-এর এই প ষদবক্ষদণর সাদথ আ রা পখ্ররখ্রচি 

হদেখ্রে। এর স থ ষন পাওো  াে খ্রকছু গদবর্ণাে (Bloom, Hood & Lichtbown, 1974; Miller, 1977; Masur, 

1995; Gathercole, Baddeley, 1989)।  

 

৪. উপসংহার 

ভার্া অজষন খ্রবর্েক িত্ত্ব ও অধ্যেদনর উপযু ষি খ্রবদির্ণমূলক আদলাচনাে এো স্পষ্ট ল , ভার্া অজষদনর সহজািবাদী 

িদত্ত্বর সী ার বাইদর শখ্রিশালী গদবর্ণা-পদ্ধখ্রি এবং  িাদদশ ষর অখ্রিত্ব সব স েই খ্রেল, এবং সাম্প্রখ্রিক ববজ্ঞাখ্রনক 

অনুসন্ধান ভার্া অজষদনর বািবিা সম্পদকষ সহজািবাদী িদত্ত্বর খ্রবপরীি (অংশি) অখ্রভমুখ খ্রনদদ ষশ করদে। 
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অধ্যাপক ড.আ.ক. . াহবুবুজ্জা ান  

 

 

Abstract 

The fishermen community is one of the oldest communities in Bangladesh. They are 

living on the banks of various rivers, haors, baors, beels, canals, lakes and the coasts 

of the Bay of Bengal. As occupation of this community nurtures and captures fishes, 

and supplies those to the local and national markets. A good number of the local 

people depend on this occupation for their livelihood and they are known as 

‘Fishermen Community’. Nowadays there are no free areas for fishing and, by rules 

of the government; they have to take lease for fishing. Sylhet district is rich by its 

haors, beels, canals, lakes and rivers. Many fishermen villages are situated in this 

district. Eight villages have been selected from Tuker Bazar Union of Sylhet Sadar 

Upazila for studying the present socio-economic conditions of the fishermen 

community. People within this community are relatively poor, hard working and 

painstaking. Paucity of getting natural fish in above mentioned sources is considered 

a great problem nowadays. They have no capital to take lease of fishing sources by 

their own and they are afraid of loosing their credited money to invest in them. 

Therefore many of them are withdrawing themselves from their fishing occupation 

and migrating in other occupations like fish selling, vegetables sellings, operating 

grossery shops, small vehicles driving, creating nurseries, receiving jobs in various 

offices and factories, etc. This type of migration is now causing extinction from their 

community occupation. Fishermen of 2 villages of the study area have already quitted 

their occupation and many people of other villages also quiting slowly. This denotes 

their deplorable condition of combating to stay on their own occupation. The policy 

makers should consider the facts revealed in this study. 

 

প্রারম্ভ  

 ৎস্য আহরণ একটি অখ্রি প্রাচীন লপশা৷ অদনদক এ লপশাটিদক আখ্রদ  লপশাগুদলার  দধ্যকার একটি বদলও অখ্রভখ্রহি কদর 

থাদকন৷ এটি প্রাে বণ্য পশু খ্রশকাদরর যুদগর একটি লপশা খ্রহদসদব পখ্ররগখ্রণি৷ লপশাটির সদঙ্গ যুি  ানুর্গুদলা লক সাধু 

বাংলাে ' ৎস্যজীবী ' বলা হদলও চখ্রলি বাংলাে িারা 'লজদল' সম্প্রদাে নাদ  পখ্ররখ্রচি৷ ২০০৯ সাদল প্রকাখ্রশি "সরকাখ্রর 

জল হাল ব্যবস্থাপনা নীখ্রি-২০০৯" অনুসাদর লজদল বা  ৎস্যজীবী লক এই রূদপ সংজ্ঞাখ্রেি করা হদেদে "খ্র খ্রন প্রাকৃখ্রিক 

উৎস হদি  াে খ্রশকার এবং খ্রবক্রে কদরই প্রধানি: জীখ্রবকা খ্রনব ষাহ কদরন খ্রিখ্রন প্রকৃি  ৎস্যজীবী বদল গণ্য হদবন(ভখ্র  

 ন্ত্রণালে,বাংলাদদশ সরকার,২০০৯)৷"  

                                                           
 স াজক ষ খ্রবভাগ, শাহজালাল খ্রবজ্ঞান ও প্রযুখ্রি খ্রবেখ্রবদ্যালে, খ্রসদলে 
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ল  লকান কারদণই লহাক না লকন এইসম্প্রদােটি খ্রচরকালই অবদহখ্রলি খ্রেল৷ এর মূল কারণ খ্রেল,  ৎস্যআহরণকারীদদর 

জীবন  াপন পদ্ধখ্রি৷ জলাশদে (নদী, খাল,খ্রবল, হাওর, সাগর, খ্রদখ্রর্, পুকুর প্রভৃখ্রি)  াে ধরার লক্ষদি িাদদর স দের লকান 

বাে-খ্রবচার থাদক না৷ খ্রদদনর ও রাদির ল  লকান অংদশই িাদদর  ৎস্য আহরণ প্রখ্রক্রো অব্যাহি থাদক৷ ফদল খাবার 

গ্রহদণর খ্রনধ ষাখ্ররি স ে িাদদর থাদক না৷ িাদদর কাপে লচাপে প্রােশই লভজাথাদক৷ আর সারা শরীর ও কাপে লচাপদে 

থাদক  াদের আঁশদে গন্ধ৷ লসই গন্ধ শুখ্রকদে খ্রগদে খ্রবকে গদন্ধ পখ্ররণি হে৷ িাোো, িাদদর সারা বােী জুদে থাদক  াদের 

আঁশদে গন্ধ আর  রা ও শুেখ্রক  াদের পু ূঁখ্রি গন্ধ৷ফদল প্রাচীন কাল লথদকই  ৎস্যজীবীদদর পল্লী গ্রাদ র এক প্রাদন্ত থাকদিা 

অথবা পৃথক গ্রাদ  িাদদর বসবাস করদি হদিা৷ কালক্রদ  িাদদরদক পৃথক একটি স াজ বা লগাখ্রি খ্রহদসদব খ্রচখ্রিি করা 

হদি থাদক৷বাংলা ভার্ার খ্রবখ্রভন্ন গল্প -উপন্যাদস 'লজদল পল্লী' নাদ  িাদদর পৃথক লগাখ্রি খ্রহদসদবই খ্রচখ্রিি করা হদেদে৷ 

  

এদদর ধ ষ ইসলা  ও খ্রহন্দু উভেই আদে৷ িদব বিষ ান কাদল বাংলাদদদশ মুসখ্রল  সম্প্রদাদের সংখ্যাই লবখ্রশ৷  খ্রদও 

ভারিবদর্ ষ খ্রহন্দু সম্প্রদাদের  দধ্য লজদল সম্প্রদাদের সংখ্যা উদল্লখদ াগ্য৷ ল দহতু িারা পৃথক লগাখ্রি খ্রহদসদব বহুখ্রদন লথদকই 

খ্রবদবখ্রচি হদে আসদে, িাই খ্রহন্দু ধদ ষর বণ ষ খ্রবন্যাদস িারা 'শুদ্র' বদণ ষ এবং ইসলা  ধদ ষর লশ্রখ্রণ খ্রবন্যাদসিারা 'আিরাফ' 

লশ্রখ্রণ (ল টি এখন আর লি ন প্রচখ্রলি নাই, খ্রবদশর্ কদর উনখ্রবংশ শিাব্দীর ফারাদেজী আদন্দালদনর পদর িা ক্র শ 

অকা ষকর) খ্রহদসদব খ্রবদবখ্রচি খ্রেল৷ এখন ইসলা  ধদ ষ আিরাফ লশ্রখ্রণ কা ষকর না থাকদলও লজদলদদর খ্রবদে ও অন্যান্য 

সা াখ্রজক কা ষাবলী অদ্যাবখ্রধ লকবল িাদদর সম্প্রদাদের  দধ্যই সী াবদ্ধ৷ প্রাচীন কাল লথদক ' াদে ভাদি বাঙ্গালী' বদল ল  

প্রবাদ এ লদদশ খ্রবদ্য ান খ্রেল, লসই  াদের ল াগান আসদিা এই সম্প্রদাদের খ্রনকে লথদকই৷ 

 

ল ার্ল বা নবাবী আ দল লিা বদেই, বৃটিশ আ দলও িাদদর  ৎস্য আহরণ খ্রেল অবাখ্ররি৷ ল  লজদল ল  অঞ্চদল বাস কদর, 

লসই অঞ্চদলর নদ নদী, খালখ্রবল, হাওরবাওদর িাদদর  ৎস্য আহরদণ লকউ বাদ সাধদিা না৷ ফদল িাদদর জীবন  াপদন 

অভাব অনেন লি ন িীি হদে কখনও লদখা লদেখ্রন৷ পাখ্রকিান আ দল লজদলদদরদক খ্রনবখ্রন্ধি করা হে এবং 

িাখ্রলকার্ভিদদর জন্য খ্রবখ্রভন্ন নদ-নদী ও খাল খ্রবদল খ্রকছু োকার খ্রবখ্রন দেবাখ্রর্ ষক ইজারা প্রথা চালু করা হে৷ লসই প্রথাদিও 

িাদদর লি ন একো স স্যা হেখ্রন৷ িারা না  নখ্রথর্ভি কদর খ্রকছু োকার খ্রবখ্রন দে ইজারা খ্রনদে লগাখ্রিগি ভাদব  াে 

ধরদিা৷ িাদি িাদদর আে খ্রকছু ক দলও অনেন হদিা না। লজদল সম্প্রদাদের ললাকদদর প্রধান লপশা খ্রচরকালই  াে ধরা 

খ্রেল, িদব খব সা ান্য খ্রকছু জখ্র  িারা চার্ করদিা৷ এই জখ্র  হে িাদদর খ্রনজস্ব  াখ্রলকানার্ভি খ্রেল, অথবা িারা অদন্যর 

জখ্র  খ্রনদে বগ ষা চার্ করদিা৷ গ্রীষ্মকাদল  াে ধরার কাজটি বন্ধ থাকদিা, িখন িারা কৃখ্রর্ কাজ বা জাল লবানার কাজ 

করদিা৷ লসই ফসল বা র্দর বিখ্রর জাল হাে বাজাদর খ্রবখ্রক্র কদর িাদদর সংসার চালাদিা৷ বলদি লগদল গ্রীষ্মকালোই খ্রেল 

িাদদর অনেদনর কাল। বাংলাদদশ আ দলর প্রথ  খ্রদদক িাদদর  াে ধরদি বা জলাশদে  াে লপদি লি ন অসুখ্রবধা হেখ্রন৷ 

খ্রকন্তু ১৯৭৪ সাদলর (প্রধানি ফারাক্কা বাঁধ চালু হওোে) পদর গঙ্গা/পদ্মা ও িার শাখা নদী সমূদহ  াদের আকাল লদখা লদে৷ 

ফদল বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুখ্রষ্টো প্রভৃখ্রিএলাকার লজদলরা নদীদি বা উন্মুি জলাশদে  াে লি ন একো লপদিা না৷ 

িখন িারা হাওর, বাওর, খ্রদখ্রর্,খ্রবল প্রভৃখ্রি বদ্ধ জলাশদের উপর খ্রনভ ষরশীল হদে পেদি বাধ্য হে৷ খ্রকন্তু কৃখ্রর্ জখ্র দি প্রচুর 

পখ্রর াদণ কীে-নাশক ব্যবহাদরর ফদল হাওর, বাওর, খ্রদখ্রর্ ও খ্রবদল  াদের আকাল িীিির হদে ওদঠ৷ কালক্রদ  

বাংলাদদদশর প্রাে সকল নদীদিই  াদের আকাল পখ্ররলখ্রক্ষি হদি থাদক৷ ফদল লজদল পল্লী গুদলাদি হাহাকার শুরু হে 

জীখ্রবকার অভাদব৷  

 

এর সদঙ্গ নতুন আদরকটি উপসগ ষ ল াগ হে৷ প্রিাপশালী খ্রকছু লগাখ্রি ' ৎস্যজীবী' নাদ  িাদদর সখ্র খ্রি িাখ্রলকার্ভি কদর 

লবখ্রশ োকা খ্রদদে জলাশেসমূহ ইজারা লনো শুরু কদর৷ প্রিযক্ষ লেন্ডাদর িাদদর প্রদত্ত দদরর কাদে লজদল সম্প্রদাে আর খ্রলজ 

লনবার সুদ াগ পাে না৷ এই স্বাথ ষাদন্বর্ী  হল এিই শখ্রিশালী ল , অসংগঠিি লজদল সম্প্রদাে িাদদর সদঙ্গ োকার লখলাে 
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পরাখ্রজি হদি বাধ্য হে৷ দু' চারটি এলাকাে লজদল সম্প্রদাে সংগঠিি হদে খ্রকছু জলাশে খ্রলজ খ্রনদি সক্ষ  হদলও নতুন 

উৎপাি আদস চাঁদাবাখ্রজর৷ লসই জ্বালািন সহয কদর িাদদর  া আে হে, িাদি সংসার চালাদনা সম্ভবপর হে না৷ একান্ত 

বাধ্য হদেই িারা লপশা পখ্ররবিষদনর পদথ অগ্রসর হদি থাদক৷ বিষ াদন অবস্থা এখন এ ন দাঁখ্রেদেদে ল , লজদল পল্লী নাদ  

থাকদলও সখ্রিযকার লজদল সম্প্রদােদক আর খ ূঁদজ পাওো  াে না৷ লসখাদন এখন খ্ররক্সা চালক, ভযান চালক, কৃর্ক, ক্ষুদ্র 

ব্যবসােী, প্রভৃখ্রি লপশাে রূপান্তখ্ররি লজদল ব্যখ্রি ও পখ্ররবারদক লদখদি পাওো  াে৷  

 

খ্রসদলে লজলাে সুর া-কুখ্রশোরা নদীসহ অসংখ্য হাওর, খ্রবল, খাল ও খ্রদখ্রর্ এখনও খ্রবদ্য ান৷ এই এলাকাে প্রাে প্রদিযক 

ইউখ্রনেদন দশ-খ্রবশটি লজদল পল্লী খ্রেল৷ ল গুদলার অদনকগুদলা এখন নাদ ই লকবল লজদল পল্লী৷ না   াি খ্রকছু ললাক এখন 

এই লপশাটির সদঙ্গ জখ্রেি আদে, িারাও অদনকো ল ৌসূ ী লজদল৷ বেদরর লবখ্রশর ভাগ স ে িারা ২ে লপশা বা পখ্ররবখ্রিষি 

লপশাে খ্রনদোখ্রজি রদেদে৷ খ্রসদলে শহদরর উপকদে 'টুদকর বাজার' নাদ  একটি ইউখ্রনেন রদেদে,  ার ৮টি গ্রা  খ্রেল লজদল 

পল্লী৷ সব ষদশর্ ২০১১ সাদল লসই গ্রা গুদলাদি ল াে ২৪৭টি লজদল পখ্ররবার বাস করদিা(লহাদসন,২০১১)৷ এখন ২টি গ্রাদ  

লকান পখ্ররবারইলজদল খ্রহদসদব আর নাই, সকদলই পখ্ররবখ্রিষি লপশাে চদল লগদে, িদব লজদল সম্প্রদাে িাদদরদক খ্রনদজদদর 

ললাক বদল দাখ্রব কদর৷ বাকী গ্রা গুদলার প্রাে শিকরা ৫০ভাগ লজদল পখ্ররবার বিষ াদন পখ্ররবখ্রিষি লপশাে চদল লগদে৷  ারা 

এখনও লজদল পখ্ররচদে রদেদে, িাদদর ২ে লপশাটি ক্র শ ১  লপশার স্থান দখল করার পদথ রদেদে৷  

 

গদবর্ণার উদিশ্যাবলী  

 

১. লজদল পখ্ররবারগুদলার বিষ ান আথ ষ-সা াখ্রজক অবস্থা জানা  

২. িাদদর লপশা পখ্ররবিষদনর কারণসমূহ উদর্ােন করা  

৩. গৃহীি লপশাসমূহ ও িাদদর বিষ ান আে সম্পদকষ অবগি হওো  

৪.  ারা এখনও লজদল লপশাে রদেদে, িাদদর স স্যাসমূহ খ্রবদির্ণ করা  

 

গদবর্ণা পদ্ধখ্রি  

 

গদবর্ণাটি একটি উদ্ঘােনমূলক গদবর্ণা৷ খ্রসদলে লজলার সদর উপদজলার টুদকর বাজার ইউখ্রনেদনর ৮টি গ্রাদ র উপর এই 

গদবর্ণাটি পখ্ররচাখ্রলি হদেদে৷ গ্রা গুদলার না  হদে, লশখপাো, চরুগাঁও, সাদহদবরগাঁও, হােদারপুর, পীরপুর, শাহপুর, 

টুদকরগাঁও/লর্াপাল ও লগৌখ্ররপুর৷এই গ্রা গুদলাদি প্রাচীনকাল লথদক মুসখ্রল  ও খ্রহন্দু লজদল সম্প্রদাদের বসখ্রি খ্রেল৷ বিষ াদন 

লজদল পখ্ররবারগুদলা সংখ্যালঘুদি পখ্ররণি হদে লগদে৷৮টি গ্রাদ র  দধ্য প্রাচীন লজদল পল্লী পীরপুর ও শাহপুদর পূব ষকাদল 

 ারা লজদল খ্রেল, িারা সকদলই পখ্ররবখ্রিষি লপশাে চদল লগদে৷ বিষ াদন লকান পখ্ররবারই এখন আর  াে ধরার কাদজ 

খ্রনদোখ্রজি লনই৷অন্যান্য গ্রা গুদলাদিও লপশার পখ্ররবিষন দ্রুি র্দে  াদে৷গদবর্ণা পদ্ধখ্রি খ্রহদসদব অনুসূখ্রচসহ সাক্ষাৎকার 

পদ্ধখ্রি, প ষদবক্ষণ ও লফাকাস গ্রুপ খ্রডসকাশন (এফ খ্রজ খ্রড) ব্যবহৃি হদেদে৷ সব ষদ াে ৮ টি গ্রাদ র ২৪৭টি লজদল পখ্ররবার 

লথদক প্রখ্রি গ্রাদ  ১০টি কদর বদবচখ্রেি ভাদব নমুনা খ্রহদসদব গ্রহণ কদর ল াে ৮০টি লজদল পখ্ররবারদক খ্রনদে এই গদবর্ণা 

ক ষটি পখ্ররচালনা করা হদেদে৷ শাহজালাল খ্রবজ্ঞান ও প্রযুখ্রি খ্রবেখ্রবদ্যালদের স াজক ষ খ্রবভাদগর ২ে বদর্ ষর োি-োিীদদর 

িারা উপাত্ত সংগ্রহ করা হদেদে,  ারা গদবর্ণা খ্রবর্দে লকাস ষ সম্পন্ন কদরদে৷ গদবর্ক খ্রনদজ লফাকাস গ্রুপ খ্রডসকাশন 
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পদ্ধখ্রিদি উপখ্রস্থি লথদকদেন এবং উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধখ্রি িত্ত্বাবধান কদরদেন৷ উত্তরদািাদদর র্র-বােী, পে:প্রণালী, পানীে 

জদলর ব্যবস্থাসহ খ্রচখ্রকৎসা সুখ্রবধা ও গ্রহণ পদ্ধখ্রি এবং সন্তানদদর খ্রশক্ষাদক্ষদি গৃহীি উদদ্যাগ প্রভৃখ্রি প ষদবক্ষণ করা 

হদেদে৷  

খ্রসদলে লজলার সদর উপদজলার একটি  ানখ্রচি এখাদন সংযুি করা হদলা, ল খাদন স ীক্ষীি এলাকাসমূহ সবুজ রংদে 

খ্রচখ্রিি করা হদেদে : 

 

 

 

প্রাপ্ত িথ্যাখ্রদ প ষাদলাচনা  

 

১.আথ ষ-সা াখ্রজক অবস্থা  

১.১ পখ্ররবার সংখ্যা ও বেসসহল াে জনসংখ্যা  

প ষদবখ্রক্ষি ল াে ৮টি গ্রাদ র প্রাচীন লজদল পখ্ররবাদরর সংখ্যা ২৪৭টি৷ িাদদর সব ষদ াে সদস্য সংখ্যা ৪৩৭ জন৷ িার  দধ্য 

খ্রকছু পখ্ররবার এখন আর  ৎস্য আহরণ লপশাে রি লনই৷ িবু িাদদরদক পূব ষিন লপশা ও বংশগি কারদণ 'লজদল' খ্রহদসদব 

সকদলই অখ্রভখ্রহি কদর থাদকন৷ উদল্লখ্য, প্রখ্রিটি গ্রাদ ই লজদল পখ্ররবার গুদলা এখন সংখ্যালঘুদি পখ্ররণি হদেদে৷ 

গ্রা গুদলাদিঅবস্থানরি বাকী পখ্ররবারগুদলার অখ্রধকাংশই অবস্থা সম্পন্ন মুসখ্রল  আর সা ান্য খ্রকছু  ধ্যখ্রবত্ত খ্রহন্দু পখ্ররবার 

রদেদে৷ ল াে ৮০টি নমুনা পখ্ররবার লথদক সংগৃহীি উপাদত্তর খ্রভখ্রত্তদি িাদদর আথ ষ সা াখ্রজক অবস্থা খ্রবদির্ণ করা হদেদে৷  
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প্রাপ্ত উপাদত্ত লদখা  াদে ল , িাদদর পখ্ররবাদরর গে সদস্য সংখ্যা ৫.৪৬,  া জািীে পাখ্ররবাখ্ররক সদস্যদদর গে হার (৪.৬০) 

লথদক লবখ্রশ৷ সম্ভবি খ্রশক্ষার হার ক  থাকাে িাদদর  দধ্য লোে পখ্ররবার গঠদনর ধারণাটি লি ন একো গদে উদঠখ্রন৷ অনুধ্বষ 

৯ বের বেস্ক খ্রশশুদদর সংখ্যাই পখ্ররবারগুদলাদি লবখ্রশ (২৩.৮০%)৷আরও উদল্লখ্য, িাদদর ৬০ বের ও িদুধ্বষ বেসী 

ললাদকর সংখ্যা জািীে হাদরর লচদে ক , প্রাে ৮ শিাংশ৷ সারখ্রন নং ১.১এ িাদদর পখ্ররবাদরর সদস্যসংখ্যা লদখাদনা 

হদেদে:  

সারখ্রন ১.১ নারী ও পুরুর্ লভদদ পখ্ররবাদরর সদস্য সংখ্যা  

বেস(বেদর) পুরুর্  খ্রহলা ল াে শিকরা 

অনুধ্বষ০৪ 33 27 60 13.73 

05-09 21 23 44 10.07 

10-14 18 14 32 7.32 

15-19 17 22 39 8.93 

20-24 18 23 41 9.38 

25-29 20 13 33 7.55 

30-34 12 15 27 6.18 

35-39 17 14 31 7.09 

40-44 13 12 25 5.72 

45-49 14 11 25 5.72 

50-54 11 09 20 4.58 

55-59 11 15 26 5.95 

60-64 9 7 16 3.66 

65 ওিদূধ্বষ 7 11 18 4.12 

ল াে   437 100.00 

( াঠ প ষাে লথদক ২০১৫ সাদলর জুলাই  াদস সংগৃহীি উপাত্ত) (পখ্ররবাদরর গে সদস্য সংখ্যা ৫.৪৬ জন)  

 

1.২ প্রধান ও অ-প্রধান লপশা  

অখ্রধকাংশ লজদল পখ্ররবার িাদদর প্রধান লপশা  ৎস্য আহরণবজষন কদর অন্য লপশাে চদল  াদে৷ নদী, খ্রবল, হাওর, খাল, 

লকাথাও িাদদর আর স্বাধীন ও খ্রবনা পেসাে  াে ধরার সুদ াগ না থাকাে িারা অদনকো বাধ্য হদেই পূব ষ পুরুদর্র লপশা 
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পখ্ররিযাগ কদর নতুন নতুন লপশাে জখ্রেি হদে৷ ২০০৯ সাদল জাখ্ররকৃি 'সরকাখ্রর জল হাল ব্যবস্থাপনা নীখ্রি-২০০৯' এর 

ধারা ২(খ)-এবখ্রণ ষি আদে ল , "প্রকৃি  ৎস্যজীবীদদর সংগঠন স্থানীে প ষাদে স বাে অখ্রধদপ্তদর বা স াজদসবা অখ্রধদপ্তদর 

খ্রনবখ্রন্ধি হদল স্থানীে জল হাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারাে অংশগ্রহণ করদি পারদবন৷িদব লকান সখ্র খ্রিদি  খ্রদ এ ন লকান 

সদস্য থাদকন খ্র খ্রন প্রকৃি  ৎস্যজীবী নদহন, িদব লস সখ্র খ্রি লকান সরকাখ্রর জল হাল বদন্দাবি পাওোর ল াগ্য হদব না৷ 

লকান ব্যখ্রি বা লকান অখ্রনবখ্রন্ধি সখ্র খ্রি সরকাখ্রর জল হাল ব্যবস্থাপনাে আদবদন করদি পারদবন না (ভখ্র  

 ন্ত্রণালে,বাংলাদদশ সরকার,২০০৯)৷"  

 

খ্রকন্তু বািদব লজদল পখ্ররবারগুদলা িার বািবােন লদখদি পাদে না৷কারণ, এখন অদনক সখ্র খ্রি লদখা  াদে ল খাদন প্রকৃি 

 ৎস্যজীবী না হদেও খ্রকছু সখ্র খ্রিপ্রভাবশালীদদর আশীব ষাদদ ইজারাে (খ্রলজ) অংশগ্রহণ করদি পারদে, আর িারা ইজারাও 

লপদে  াদে৷ আর ল  সকল লক্ষদি প্রকৃি লজদলরা খ্রলজ খ্রনদি পারদে, লসখাদনও অ-প্রকৃি  ৎস্যজীবী সখ্র খ্রিগুদলা প্রকৃি 

লজদলদদরদক ভে-ভীখ্রি লদখ্রখদে অথবাসা ান্য লাভ খ্রদদে জল হালগুদলা খ্রকদন খ্রনদে চদল  াে৷ প্রকৃি লজদলরা প্রাদণর 

ভদে জল হাল লেদে খ্রদদি বাধ্য হে৷ পদর াে ধরার কাজ না লপদে লজদলরা িাদদর প্রাচীন লপশা িযাগ কদর নতুন নতুন 

লপশা বাধ্য হদে গ্রহণ করদে(লহাদসন,২০১১)৷ ৮০টি নমুনা পখ্ররবাদরর  দধ্য  াি ৩৭টি পখ্ররবাদরর বিষ ান প্রধান লপশা  াে 

ধরা৷ বাকী ৫৩টি পখ্ররবাদরর  দধ্য ১১টি পখ্ররবার পুদরাপুখ্ররভাদব  াে ধরা লপশা পখ্ররিযাগ কদরদে৷৩২টি পখ্ররবার  াে 

ধরাদক িাদদর অ-প্রধান লপশা খ্রহদসদব গণ্য কদরদে৷ নমুনা লজদল পখ্ররবারসমূদহর  িানুসাদর প্রখ্রি বেরই ঝদর  াদে  াে 

ধরা লপশার ললাকজন আর গ্রহণ করদে নতুন নতুন লপশা৷ নতুনলপশাে িাদদর গ ন প্রখ্রক্রো ক্রদ ই প্রবল হদে উঠদে৷এদি 

বুঝা  াদে ল , িারা িাদদর লপশাে আর অবস্থান করদি সক্ষ  হদে না বা িাদদর জীখ্রবকা খ্রনব ষাহ সম্ভব হদে না৷  

আরও উদল্লখদ াগ্য, িারা কৃখ্রর্ কাজদক লপশা খ্রহদসদব লবদে খ্রনদি লি ন আগ্রহী হদে না, বরঞ্চ শাক-সব্জী খ্রবখ্রক্র,  াে 

খ্রকদন খ্রবখ্রক্র করা ও নাস ষারী করা প্রভৃখ্রি লপশাে খ্রনদজদদরদক খ্রনদোখ্রজি করদে৷ সারখ্রন ১.২ এ খ্রবিাখ্ররি লদখা ল দি পাদর:  

 

সারখ্রন ১.২: লজদল পখ্ররবারগুদলার সদস্যদদর প্রধান ও অ-প্রধান লপশা  

 

প্রধানলপশারনা  সদস্যসংখ্যা শিকরা অ-প্রধানলপশারনা  সদস্যসংখ্যা শিকরা 

খ্রশশু(অনুধ্বষ৪বের) 60 13.73 খ্রশশু(অনুধ্বষ৪বের) 60 13.73 

োি 67 15.33 োি 67 15.33 

 ােধরা 37 8.47  ােধরা 43 9.84 

 ােখ্রবখ্রক্র 31 7.09  ােখ্রবখ্রক্র 49 11.21 

কৃখ্রর্কাজ 9 2.06 কৃখ্রর্কাজ 21 4.81 

শাকসব্জীখ্রবখ্রক্র 57 13.04 শাকসব্জীখ্রবখ্রক্র 64 14.65 

খ্ররক্সা/ভযানচালাদনা 21 4.81 খ্ররক্সা/ভযানচালাদনা 25 5.72 



বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রিকা, সপ্তদশ বর্ ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ 
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স্কুোর/অদোখ্ররক্সাচালাদনা  07 1.60 স্কুোর/অদোখ্ররক্সাচালাদনা  00 00 

বাদসরলহলপার 13 2.97 বাদসরলহলপার 00 00 

মুখ্রদলদাকানদাখ্রর 28 6.41 মুখ্রদলদাকানদাখ্রর 00 00 

ল কাখ্রনকস 11 2.52 ল কাখ্রনকস 00 00 

নাস ষাখ্রর 49 11.22 নাস ষাখ্রর 75 17.15 

খ্র নখ্রিখ্রগখ্রর 13 2.97 খ্র নখ্রিখ্রগখ্রর 21 4.81 

গাড ষপদদচাকখ্রর 07 1.60 গাড ষপদদচাকখ্রর 00 00 

খ্রবদদদশচাকখ্রর 15 3.43 খ্রবদদদশচাকখ্রর 00 00 

লবকার 12 2.75 লবকার 12 2.75 

ল াে 437 100.00 ল াে 437 100.00 

( াঠ প ষাে লথদক ২০১৫ সাদলর জুলাই  াদস সংগৃহীি উপাত্ত)  

 

 

১.৩ লজদল পখ্ররবারগুদলার খ্রশক্ষার হার  

 

ল াে ৮০টি লজদল পখ্ররবাদরর ৪৩৭জন সদদস্যর  দধ্য ৪ জন এস.এস.খ্রস পাস সদস্য রদেদে৷ বাকীদদর  দধ্য ৮  লশ্রখ্রণ পাস 

১২ জন, প্রাথখ্র ক প ষাে পাস ৮০ জন, প্রাথখ্র দকর খ্রনদচ রদেদে ৬৭ জন৷িাদদর গে খ্রশক্ষার হার শিকরা ৩২.৩০ ভাগ, 

 া জািীে খ্রশক্ষা হাদরর প্রাে অদধ ষক৷ খ্রশক্ষার প্রখ্রি িাদদর অনীহা লক্ষণীে৷ কারণ, খব খ্রনকদেই প্রাথখ্র ক ও  াধ্যখ্র ক 

খ্রবদ্যালে খ্রবদ্য ান থাকদলও িাদদর খ্রশক্ষার হার  দথষ্ট ক ৷  

 

১.৪লজদল পখ্ররবারগুদলার  াখ্রসক আে  

 

লজদল পখ্ররবারগুদলা আখ্রথ ষক খ্রদক লথদক লবশ লশাচনীে অবস্থাে রদেদে৷ িাদদর  াখ্রসক গে পাখ্ররবাখ্ররক আে ৪,৫৬২.৫০ 

োকা৷ িার  দধ্য শিকরা ৪৪ টি পখ্ররবাদরর  াখ্রসক আে ৩০০০ োকা বা িার লচদে ক ৷ এই ক্ষুদ্রআে ৫.৪৬ জন (গে 

পাখ্ররবাখ্ররক সদস্য) সদদস্যর একটি পখ্ররবাদরর জন্য বিষ ান বাজার মূদল্য খবই অপ্রতুল৷একটি পখ্ররবার পখ্ররচালনাে ৩ 

লবলা খাবার লজাোদনার লক্ষদি প ষাপ্ত নে৷ িাোো, ঐ আেদশ্রখ্রণর পখ্ররবারগুদলার পদক্ষ িাদদর সন্তানদদর খ্রশক্ষার ব্যে 

খ্রনব ষাহ করাও লবশ কঠিন৷ ফদল, িাদদর খ্রশক্ষার হার অিযন্ত ক ৷ িাদদর সন্তানদদরদক বাল্যাবস্থাে খ্র নখ্রিখ্রগখ্রর,  াে খ্রবখ্রক্র, 

শাক সব্জী খ্রবখ্রক্র বা ল কাখ্রনকদসর  ি কাদজ খ্রনদোখ্রজি হদি হদে৷ িাদদর সদস্যদদর খ্রচখ্রকৎসা লসবা লদোর  ি স্বেলিা 

িারা অজষন করদি পারদে না৷ সারখ্রন নং ১.৩ এ পাখ্ররবাখ্ররক আদের খ্রচি লদখা ল দি পাদর৷  
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সারখ্রন ১.৩ লজদলদদর  াখ্রসক পাখ্ররবাখ্ররক আে  

 

 াখ্রসকপাখ্ররবাখ্ররকআে 

লজদলপখ্ররবার শিকরা 

অনুধ্বষ৩,০০০োকা 35 43.75 

3001- 5000 োকা 19 23.75 

5001-7000 োকা 14 17.50 

7001-9000 োকা 10 12.50 

9001-1100 োকা 02 02.50 

ল াে 80 100.00 

 ( াঠ প ষাে লথদক ২০১৫ সাদলর জুলাই  াদস সংগৃহীি উপাত্ত)  

 

১.5 লজদল পল্লীগুদলার র্র-বােীর ধরন  

 

লজদল পল্লীগুদলা প্রধানি: দখ্ররদ্র পল্লী, িাদদর লকান রকদ  খ্রদনাখ্রিপাি হে৷ িাই িাদদর অখ্রধকাংদশর র্র-বােী বাঁশ-খে, 

শি র্াস খ্রদদে বিখ্রর৷ িদব বিষ াদন বাঁশ ও খদের দুমূ ষদল্যর কারদণ অদনদক ঋণ কদর টিদনর বিখ্রর বােী বাখ্রনদেদে লকউ 

লকউ ইে খ্রদদে লদোল কদর উপদর টিদনর োওখ্রন খ্রদদেদে৷ ৮০টি পখ্ররবাদরর  দধ্য  াি ৬টি পখ্ররবাদরর দালান ও র্দরর োদ 

ঢালাই অবস্থাে পাওো লগদে৷ িাদদর ৪ জন উত্তরাখ্রধকার সূদি প্রাপ্ত জখ্র  খ্রবখ্রক্র কদর পাকা বােী কদরদে, আর ২ জন খ্রবখ্রভন্ন 

এনখ্রজও লথদক ঋণ কদর পাকা োদ বিখ্রর কদরদে৷ খ্রনদজর  াে ধরা লপশা বা অন্য লকান লপশা লথদক এখনও িাদদর পাকা 

বােী বিখ্রর করার  ি সঙ্গখ্রি জন্মােখ্রন৷  

 

১.6 লজদল পখ্ররবারগুদলার খ্রচখ্রকৎসা সুখ্রবধা প্রাখ্রপ্ত  

 

প্রাচীন কাল লথদক লজদল পখ্ররবার গুদলা অসুখ খ্রবসুদখ গ্রা ীণ প্রচখ্রলি লোেকা খ্রচখ্রকৎসা ও লিল/পাখ্রন পো প্রভৃখ্রির উপর 

খ্রনভ ষরশীল খ্রেল৷ বিষ াদন িার সা ান্য ব্যখ্রিক্র  র্দেদে৷ কদেকটি এনখ্রজও িাদদর স্বল্প ব্যদের খ্রচখ্রকৎসা খ্রিখ্রনক খদলদে 

পাশ ষবিী লিমুখী ল াদের কাদে ও টুদকর বাজার এলাকাে৷ ল  ন, খ্রসদলে স াজ কল্যাণ সংস্থা (এস এসদক এস) এর 

'সূদ ষর হাখ্রস খ্রিখ্রনক', সী াখ্রন্তদকর 'বণ ষ ালা' খ্রিখ্রনক প্রভৃখ্রি৷ এসব খ্রিখ্রনদকর সদস্য হদি হে ২০ োকা খ্রদদে৷ িার পদর ল  

লকান অসুদখর খ্রচখ্রকৎসাে (অপাদরশনাল খ্রচখ্রকৎসা ব্যিীি) ১০ োকা খ্রফ খ্রদদে িারা খ্রচখ্রকৎসা ও ক  মূদল্য বা খ্রবনা মূদল্য 

ওষুধ লপদে থাদক৷ সন্তান প্রসদবর লক্ষদি লসই প্রাচীন 'ধািী ব্যবস্থা' বা আত্মীে স্বজদনর লসবা পদ্ধখ্রি প্রচখ্রলি আদে৷ 

প্রসদবাত্তর কাদল  ারাত্মক লকান স স্যা হদল খ্রসদলে শহদরর ওস ানী ল খ্রডদকল কদলজ হাসপািাদল ভখ্রিষ করাে অথবা 



বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রিকা, সপ্তদশ বর্ ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ 
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বােীদি লরদখ অধ ষ খ্রচখ্রকৎসাে র্ভগদি থাদক বহুখ্রদন৷ লজদল পখ্ররবাদরর প্রবীণ সদস্যরা এখনও হাসপািাদল খ্রচখ্রকৎসা গ্রহণদক 

খ্রবলাখ্রসিা খ্রহদসদব গণ্য কদর থাদক৷  ১.৬ লজদল পখ্ররবারগুদলার স্বাস্থযসম্মি পখ্ররদবশ  

 

লজদল পখ্ররবারগুদলা সুর া নদীর িীর লর্দস গদে উদঠখ্রেল৷ এই স্থানগুদলার অদনক জখ্র ই খ্রেল নদী িীদরর সরকাখ্রর খাস 

জখ্র ৷ পদর িাদদর অদনদকই খ্রনদজরা সা ান্য খ্রকছু পখ্রর াদণ জখ্র  ক্রে কদর র্র বাখ্রে লেঁদধখ্রেল৷িদব বিষ ান প্রজদন্মর 

ললাদকরা জানাদলা ল , শিকরা ৯০ ভাগ লক্ষদি লকনা জখ্র  গুদলা িাদদর খ্রপিা বা প্রখ্রপিা দহর আ দলর৷ িারা লকান জখ্র  

ক্রে করদি সক্ষ  হেখ্রন৷ এইসব জখ্র  খ্রদদে ললাকালদের বর্ ষার পাখ্রন নদীদি না দিা৷ এখন নদী িীদরর কখ্রিপে এলাকাে 

বাঁধ লদো হদেদে৷ ফদল বর্ ষার স ে (খ্রসদলে লজলাে বর্ ষা  ওসু  চদল ক  পদে ৬  াস) িাদদর বাখ্রের্দরর পাদশ পাখ্রন 

জদ   াে৷ অন্তি ১৭টি পখ্ররবাদরর বাখ্রেদি বর্ ষা  ওসুদ  পাখ্রন ওদঠ৷ িখন িাদদর কদষ্টর আর সী া থাদক না৷ সারা বেরই 

লদখা  াে স্যািদসদি পখ্ররদবশ৷ বেই অস্বাস্থযকর৷ এরই  াদঝ িাদদর খ্রশশুরা বে হদে৷ িারা পানীে জদলর লক্ষদি সুর া 

নদীর পাখ্রনদকই ব্যবহার কদর এদসদে এিকাল ধদর৷ বিষ াদনও রান্নাসহ অন্যান্য কাদজ নদীর পাখ্রন ব্যবহার কদর৷ িদব 

টিউবওদেদলর পাখ্রন পান করার অভযাস অদনকো গদে উদঠদে৷ িাদদরদক লখালা  াদঠর পখ্ররবদিষ লবো খ্রদদে লর্রা পােখানা 

ব্যবহার করার পরা শ ষ খ্রদদে আসদে স্থানীে এনখ্রজও গুদলা৷ এখন িার ফদল প্রাে প্রদিযক বাখ্রেদি একটি কদর লবো লর্রা 

পােখানা লদখদি পাওো লগদে৷ খ্রকন্তু অখ্রধকাংশ লেদি লসগুদলা স্যাখ্রনোখ্রর পােখানা নে৷ ফদল সব ষিই লবাঁেকা গন্ধ লভদস 

আদস৷ বর্ ষা কাদল লসগুদলা উপদচ পদে আর সব ষিই সৃখ্রষ্ট হে দুগ ষন্ধ ে অস্বাস্থযকর পখ্ররখ্রস্থখ্রি৷  

 

১.৭ লজদল পখ্ররবারগুদলার খ্রচত্ত খ্রবদনাদদনর  াধ্য   

 

িাদদর খ্রচত্ত খ্রবদনাদদনর প্রাচীন পদ্ধখ্রি খ্রেল বর্ ষা কাদল খ্রবখ্রভন্ন দদলর জাখ্রর,সাখ্রর প্রভৃখ্রি গান লশানা, ল গুদলার গােকরা 

লনৌকাে কদর নদী িীদর আসদিা৷ খ্রসদলে এলাকাে দলীে গান হে বদে, িদব িা জাখ্রর গান নে, বাউলও ধা াখ্রল গান৷ 

আসদিা হাসন রাজা, শাহ আব্দুল কখ্রর , রাধা র দনর গান খ্রনদে খ্রবখ্রভন্ন দল৷ শীিকাদল প্যাদন্ডল সাখ্রজদে চলদিা গান৷ 

এরা সবাই ক  লবখ্রশ চাঁদা খ্রদদিা ৷ উপদঢৌকন খ্রহদসদব কাপে ও সাংসাখ্ররক বস্তু লদোর লরওোজ খ্রেল৷ এখন আে কদ  

 াওোে িারা আর চাঁদা বা উপহার খ্রদদি পাদর না৷ গােদকর দলও আর আদস না৷ ফদল গ্রাদ র লকান বাখ্রেদি থাকা 

লেখ্রলখ্রভশনই এখন খ্রবদনাদদনর এক াি  াধ্য  হদে উদঠদে৷ গ্রাদ  কদেকটি লদাকান রদেদে মুখ্রদখানা কা  চা'লের লদাকান৷ 

সারা খ্রদন লসগুদলাদি চালু রদেদে লেখ্রলখ্রভশন, লেদল-বুদো সবাই খ্র দলিাউপদভাগ করদে৷ সন্ধযার পদর  খ্রহলারা দল লেঁদধ 

লেখ্রলখ্রভশদনর খ্রবখ্রভন্ন অনুিান উপদভাগ কদর৷ এখন এটিই িাদদর খ্রচত্ত খ্রবদনাদদনর প্রধান উপকরণ৷  

 

১.৮ খ্রববাদহর বেস ও পাি বাোই পদ্ধখ্রি  

 

খ্রববাদহর বেদসর খ্রহসাব এদদর লক্ষদি ল দে 'ডাঙ্গর' (ঋতুবিী) হওো৷ দলীে আদলাচনাে জানা লগল, ১৩ বেদরই ল দেরা 

ডাঙ্গর হদে  াে এবং িারা ল দেদদর খ্রবদের কা ষক্র  সম্পন্ন কদর লফদল৷ ১৫ বেদরর লবখ্রশ বেসী লকান অখ্রববাখ্রহিা ল দে 

লজদল পল্লীগুদলাদি খ ূঁদজ পাওো  ােখ্রন৷ পাি খ্রনব ষাচদনর প্রধান শিষ হদলা ল , লস লকান লজদল পখ্ররবাদরর সন্তান হদব৷ হদি 

পাদর িার বিষ ান লপশা  াে ধরা নে, খ্রকন্তু পূব ষ পুরুর্ লজদল খ্রেল৷ এর প্রধান কারণ হদলা মুসখ্রল  স াদজর লসই প্রাচীন 

আিরাফ লশ্রখ্রণ প্রথা,  া এখন প্রাে খ্রবলুপ্ত, খ্রকন্তু িার লজর এখনও রদে লগদে৷ িখন লজদলদদরদক লোে জাি (আিরাফ) 

বদল গণ্য করা হদিা৷ িখন একজন সাধারণ মুসখ্রল  প্রখ্রিদবখ্রশ পখ্ররবাদরর খ্রবদেদিও লজদল পখ্ররবারদক দাওোি করা হদিা 

না৷ লসই ক্ষি বদে লবোদে বিষ ান প্রজন্মও৷ ফদল িারা লজদল পখ্ররবার োো পাি-পািী খ্রনব ষাচন কদর না৷ সা াখ্রজক 

লভদাদভদদর (পদখ্রবন্যাস বা স্ট্রাটিখ্রফদকশন) নমুনা মুসখ্রল  ও খ্রহন্দু লজদল পখ্ররবারগুদলা এখনও বহন কদর চদলদে৷  



 খ্রসদলে লজলার  ৎস্যজীবী সম্প্রদাদের বিষ ান আথ ষ-সা াজখ্রক অবস্থা: একটি স ীক্ষা 
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২.0 লপশা পখ্ররবিষদনর কারণ  

 

লপশা পখ্ররবিষদনর কারণ খ্রহদসদব উত্তরদািাবৃন্দ৫টি কারণদক প্রধান বদল খ্রচখ্রিি কদরদেন৷ লসগুদলা হদলা:  

 

১. নদী, খ্রবল, হাওর, খাল বা অন্যান্য স্থাদন  াদের আকাল/ প ষাপ্ত  াে না পাওো৷  

২. অখ্রধকাংশ জল হাল ভো লজদলদদর সখ্র খ্রি কর্তষক খ্রলজ প্রাখ্রপ্ত৷  

৩. ল  সব জল হাল লকান ভাদব লজদলরা খ্রলজ পাে, লসগুদলাদি চাঁদাবাজ/ ািানদদর উৎপাি,  াদি িাদদর লাভ থাকদে 

না অথবা লাভ অিযন্ত নগণ্য পখ্রর াদণ থাকদে৷  

৪. খ্রলদজর অংক এি লবদে লগদে ল , িাদদর সখ্র খ্রিগুদলা ঋণ কদরও লসগুদলাখ্রলজ খ্রনদি পারদে না৷  

৫. িাদদর খ্রনজস্ব পু ূঁখ্রজর প্রকে অভাব৷  

 

িদব িাদদর সদঙ্গ একাদন্ত আলাপ কদর খ্রকছু পদরাক্ষ কারণ জানা লগদে,  া িারা প্রকাশ করদি নারাজ৷ লসগুদলাদকই প্রকৃি 

কারণ খ্রহদসদব গণ্য করা  াে৷ িাদদর লগাপণ কদর  াওো কারণগুদলা খ্রননরূপ:  

ক) দখ্ররদ্র ও অসংগঠিি লশ্রখ্রণ খ্রহদসদব লজদলদদর উপর রাজতনখ্রিক দদলর প্রভাবশালীদদর লনিাদদর,পুখ্রলদশর ও স্থানীে 

 ািানদদর িান্ডব অদনক লবদে লগদে৷ িারা একটি বে  াে লপদলই ঐ সব লশ্রখ্রণর ব্যখ্রিরা খ্রবনা পেসাে বাঅল্প পেসাে 

লসগুদলা খ্রনদে চদল  াে৷  

 

খ) িাদদর একটি নীরব অখ্রভ ান কাজ করদে ল , বাপ-দাদারা সকল জলাশদে ল খাদন খখ্রশ খ্রবনা খ্রলদজ  াে ধরার সুদ াগ 

লপদিা, আজ লস সুদ াগ অদনকাংদশই প্রাে বন্ধ৷ 'জাল  ার, জলা িার' এই নীখ্রিটি আজ কাগদজ কলদ  কা ষকর থাকদলও 

বািদব িা লি ন কা ষকর না থাকাে িাদদরদক 'খ্রনজ ভদ  পরবাসী' হদি হদেদে৷ সুিরাং এই লপশাদি আর থাকা উখ্রচত্ 

নে৷  

 

গ) শহদরর উপকদে িাদদর পল্লী হওোে অদনক প্রভাবশালী ও  ািানদদর নজর পদেদে িাদদর জখ্র র প্রখ্রি৷ িারা 

খ্রবখ্রভন্নভাদব অিযাচাদরর  ািা বাখ্রেদে চদলদে, ল ন লজদলরা স্বল্প মূদল্য িাদদর খ্রভো  াটি খ্রবখ্রক্র কদর অন্যি চদল  াে৷ 

আদশ-পাদশর সাধারণ  ানুদর্র সদঙ্গ কথা বদলও এর সিযিা পাওো লগদে৷  

 

র্)  াে ধরা একটি কষ্টকর ও বধয্যষ পরীক্ষার লপশা৷ বে জাল লফদল আধা র্ন্টা/ এক র্ন্টা বদস থাকদি হে৷ িারপদর 

হেদিা  াে পাওো  াে৷ বর্ ষা কাদল সারা রাি বৃখ্রষ্টদি খ্রভদজ লনৌকা লবদে কাঁপদি কাঁপদি লভার রাদি ক্ষুধািষ লপদে বাখ্রে 

খ্রফরদি হে৷ আবার প্রাপ্ত  াে  দর  াদব বদল না ঘুখ্র দে দূদরর বাজাদর লেঁদে বা ভযাদন কদর খ্রনদে খ্রগদে  াে খ্রবখ্রক্র কদর 

আসদি হে৷ এদি খাওোর স ে ঠিক রাখা  াে না, ঘু াদনার স েও ঠিক ি পাওো  াে না৷ লরাদদ পুদে পাখ্রনদি খ্রভদজ 

এই লপশাটি বহাল রাখদি হে৷ িাদদর এ যুদগর সন্তানদদর  দধ্য এি কষ্ট সহয করার  ানখ্রসকিা নাই৷ িারা একটি স্কুোর 

খ্রনদে ৬ র্ন্টা পখ্ররশ্র  করদল ৫০০ োকা অনাোদস লরাজগার করদি পাদর৷ িাই িাদদর  দধ্য অলসিা প্রদবশ কদরদে, আর 



বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রিকা, সপ্তদশ বর্ ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ 
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লভাগ খ্রবলাস ও আোদসর জীবদনর ল াহ এদস লগদে৷ িাই িারা লজদলখ্রগখ্রর লপশা পখ্ররিযাগ কদর অন্য লপশাে, এ নখ্রক বাপ 

দাদার খ্রভো খ্রবখ্রক্র কদর খ্রবদদশ চদল  াদে৷  

 

এিগুদলাকারণ থাকার পদরও িাদদর  িা ি, কারণ  িই থাকুক, পূদব ষর  ি খ্রনখ্রব ষদে ও খ্রলজ োো খ্রবনা পেসাে  াে 

ধরার সুদ াগ লপদল অদনদকই এই লপশাে অবস্থান করদিা (এটি িাদদর সদঙ্গ একান্ত আদলাচনাে জানা লগদে)৷  

 

৩.০ নব গৃহীি লপশাসমূহ ও িাদদর বিষ ান আে  

 

বিষ াদন লজদল পল্লীর সদস্যরা নতুন নতুন লপশার খ্রদদক ঝুদক পেদে৷ িাদদর পুদরাদনা ও লচৌি পুরুদর্র লপশা িাদদরদক 

আর ধদর রাখদি পারদে না৷ নদী িীদর বাখ্রে হদলও নদীর পাখ্রনদক আর িাদদর ববঠার আর্াি খব লবখ্রশ সহয করদি হদে 

না৷ িারা ল ন অখ্রভ ান কদর জলাশে লথদক মুখ খ্রফখ্ররদে খ্রনদি শুরু কদরদে৷ চদল  াদে লসই সব লপশাে, ল  গুদলাদি 

এদিাো শারীখ্ররক পখ্ররশ্র  লনই, খ্রনখ্রদ ষষ্ট স দে কাজ লশর্ করা  াে, ললাকসাদনর ঝুূঁখ্রক খবই ক - লনই বলদলই চদল, 

 ািানী-চাঁদাবাজদদরদক লিাোজ করদি হেনা৷  

 

লপশা পখ্ররবিষদনর মূলধন লজাগাদে স্থানীে ও জািীে এনখ্রজওসমূহ৷ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প লথদক আসদে মূলধন৷ সা ান্য 

কদেকজন ওেখ্ররখ্রশ সূদি প্রাপ্ত জখ্র  খ্রবখ্রক্র কদর নতুন লপশার মূলধন গঠন কদরদে৷পূদব ষ বাবার আ দল নদী িীদরর ল সব 

জখ্র র মূল্য খবই ক  খ্রেল, লসগুদলা উপ-শহর হদে  াওোে মূল্য লবদেদে কদেক শি গুণ৷ িাই সা াণ্য খ্রকছুো খ্রবখ্রক্র 

কদরই চদল আসদে অদনক োকা৷ শহরােদনর সূি অনুসাদর অদনদক িাই লস সব জখ্র  খ্রবখ্রক্র কদর  াইল দুদেক দূদর অল্প 

োকাে জখ্র  খ্রকদন বাখ্রক োকা খ্রদদে পাকা বাখ্রে বাখ্রনদে লফদলদে৷ ল  সব এনখ্রজও িাদদরদক নতুন লপশা গ্রহদণর লক্ষদি 

মূলধন লজাগাদে, িাদদর  দধ্য ব্র্যাক, ভাড ষ, এফআইখ্রভখ্রডখ্রব (লফ্রন্ডস ফর ইনটিদগ্রদেড খ্রভদলজ লডদভলপদ ন্ট ইন 

বাংলাদদশ), এসএসদকএস (খ্রসদলে স াজ কল্যাণ সংস্থা), সী ান্তীক, এসদজএ (খ্রসদলে যুব একাদডখ্র ),অন্যি ৷  

 

লবখ্রশর ভাগ সদস্য চদল  াদে মুখ্রদ লদাকানদাখ্রর, শাক-সব্জী খ্রবখ্রক্র ও  াে খ্রবখ্রক্রর খ্রদদক৷ এর সদঙ্গ রদেদে স্কুোর ও খ্ররকসা/ 

ভযান চালাদনা৷  খ্রহলারা চদল  াদে নাস ষারী লপশাে, লসটিরও মূলধন লজাগাদে এনখ্রজওগুদলার ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প৷ নাস ষারী 

লপশাে  াদেদদর সদঙ্গ খ্রশশুরাও এই লপশাে  াদে, খ্রবদশর্ কদর ল দে খ্রশশুরা৷ িাদদর ধারণা, এই লপশাগুদলার লকানটিদিই 

ললাকসাদনর ভে লনই৷ সঠিক ভাদব খ্রকখ্রি পখ্ররদশাধ কদরও িাদদর লাভ থাকদে৷  ারা  াে ধরা লপশা লেদে চদল লগদে, 

িাদদর  দধ্য পুরুর্দদর একটি উদল্লখদ াগ্য অংশ মূলধন খ্রনদে  াে খ্রবখ্রক্রর লপশাে খ্রনদোখ্রজি হদে৷ িারা বদলন, "খ্রচরকাল 

 াে ধদরখ্রে,  াে খ্রবখ্রক্র কদরখ্রে, এখন  াে ধরা বাদ খ্রদদেখ্রে বদে, িদব খ্রচরদচনা লপশা  াে খ্রবখ্রক্রো সহদজ ও দক্ষিার 

সদঙ্গ করদি সক্ষ  হখ্রে, অন্য লপশাে লগদল নতুন খ্রহদসদব হেদিা ভাদলা করদি পারদবা না৷"  

 

উদল্লখ্য, খবই ক  সংখ্যক লজদল কৃখ্রর্ কাজদক পখ্ররবখ্রিষি লপশা খ্রহদসদব গ্রহণ কদরদে৷ িার কারণ খ্রহদসদব িারা উদল্লখ 

কদরদে,"কৃখ্রর্ কাজ সম্পদকষ আ াদদর খব ভাদলা ধারণা লনই৷ বাপ দাদারা লকানখ্রদন কদরনখ্রন লিা,িাই এখন দু চার জন 

শুরু কদরদেন, খ্রকন্তু অন্যরা ভে পাদেন৷ িা োো কৃখ্রর্ কাজ লি ন একো লাভজনক লপশা নে৷ ওদি ৫/৬ সদদস্যর একটি 

পখ্ররবার চালাদনা সম্ভব হদে না৷"  



 খ্রসদলে লজলার  ৎস্যজীবী সম্প্রদাদের বিষ ান আথ ষ-সা াজখ্রক অবস্থা: একটি স ীক্ষা 
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লকউ লকউ বাবার জখ্র  খ্রবখ্রক্র কদর খ্রবদদশ চদল  াদে৷ এ খ্রবর্দে  ন্তব্য করদি খ্রগদে প্রবীনরা জানান, "সাধারণ মুসখ্রল  ও 

খ্রহন্দু পখ্ররবারগুদলা আ াদদরদক এখনও লহে  দন কদর ঘৃণার লচাদখ লদদখ৷ িা োো লজদল পখ্ররবার োো আ াদদর এখনও 

খ্রবদে হে না অন্য মুসখ্রল  পখ্ররবাদর৷ খ্রকন্তু  খন একজন ইংল্যান্ড খ্রগদে অদনক োকা কা াই কদর আনদে, িখন লস ল  

লকান মুসখ্রল  পখ্ররবাদর খ্রবদে করদি পারদে৷ এটিও হেদিা অন্য যুবকদদরদক খ্রবদদশ ল দি উৎসাখ্রহি করদে৷"  

 

আদগ লজদল পল্লীর লকান সদস্য অদন্যর অধীদন কখনও চাকখ্রর করদিা না৷ লজদলরা খ্রনদজদদরদক স্বাধীন লপশার অখ্রধকারী 

 ানব লগাখ্রি বদল খ্রচন্তা করদি ভালবাসদিা৷ িদব এখন লপদের দাদে খ্রকছু ব্যখ্রি বাজাদর নাইে গাদড ষর চাকখ্রর খ্রনদেদে, লবশ 

খ্রকছু িরুণ বাদসর ড্রাইভাদরর অধীদন লহলপার খ্রগখ্ররর চাকখ্রর খ্রনদেদে৷ লকউ লকউ গ্যাদরদজ ল কাখ্রনক খ্রহদসদব চাকখ্রর 

খ্রনদেদে৷ এদদরদক এখনও লজদল লগাখ্রির প্রবীণদলাদকরা ভাদলা লচাদখ লদখদে না৷ চাকখ্রর করাদক িারা চাকদরর কাজ বদল 

এখনও  দন কদর৷  

 

নতুন কদর গ্রহণকৃি সব লপশাদিই িাদদর আে লবদেদে৷ িদব  ারা গাদড ষর, ল কাখ্রনদক্সর ও লহলপাদরর চাকখ্রর খ্রনদেদে, 

িারা লকান  দি খ্রদনাখ্রিপাি করদে৷ বাকী সব নতুন লপশার ললাদকরা খ্রকছু সঞ্চে করদি সক্ষ  হদেদে এবং সঠিক ভাদব 

খ্রকখ্রি লশাধ করদি পারদে৷ চাকখ্রররিদদর বাদ খ্রদদল নতুন লপশার ললাকদদর আনু াখ্রনক  াখ্রসক আে ১০,০০০ োকার ক  

নে৷ এদদর পখ্ররবাদর টিখ্রভ সহ অন্যান্য আসবাব পি লদদখ একটু ভাদলা অবস্থাে আদে বদল অনু ান করা  াে৷ এ নখ্রক, 

 ারা লকবল  াে খ্রবখ্রক্র কদর ( াে ধদর না), িারাও ভাদলা আদে৷ 

  

৪.০  ারা এখনও লজদল খ্রহদসদব  াে ধরা লপশাে রদেদে, িাদদর স স্যাসমূহ খ্রবদির্ণ  

 

 ারা এখনও লজদল খ্রহদসদব  াে ধরা লপশাে রদেদে, িাদদর লবখ্রশর ভাগই বেদস প্রবীণ৷ এ ৮টি লজদলপল্লী খ্রনদে একটি 

'লজদল কল্যাণ সখ্র খ্রি' নাদ  সখ্র খ্রি আদে৷ িার সভাপখ্রি জনাব খ্রহরু খ্র ো (ছ্দ্দ্ম না )৷ িার বেস প্রাে ৭৫ বের৷ লফাকাস 

গ্রুপ খ্রডসকাশদন খ্রিখ্রন বদলন, "স্মৃখ্রি র্ভলদি পাখ্রর না বাবা, িাই এই লপশাে আখ্রে৷ লোে লবলাে বাবার সদঙ্গ  াে ধদরখ্রে 

ওই বহুোর খ্রবল, বাইক্কা খ্রবল, জা কী খ্রবল, হাকালুখ্রক হাওর, সুর া নদীদি৷ িখনদিা লকউ  াে ধরদি খ্রনদর্ধ করদিা না৷ 

আ রা  দন করিা  পৃখ্রথবীর ল খাদন  াে আদে, লসখাদনই আ াদদর জাল লফলার অখ্রধকার আদে৷ এখন সখ্র খ্রি লথদক 

আ রা খ্রলজ খ্রনদি  াই, অ-লজদলর সখ্র খ্রিগুদলাই লবখ্রশ োকা খ্রদদে খ্রলজ লপদে  াে৷ আ রা ল  লজদল, আ াদদর ল  

অগ্রাখ্রধকার আদে, এই কথাোই লকউ স্বীকার কদর না,সরকারও লকান ব্যবস্থা কদর না ৷ িাই  াি ২ ো জলাশে আ রা 

লপদেখ্রে খ্রলদজ, এখন ২৪৭টি পখ্ররবার এ ২ জলাশদে কীভাদব সারা বের খ্রলদজর োকা লশাধ কদর খ্রদন পার করদবা, এক 

আল্লাহই জাদন৷"  

 

প্রবীণরা হে  াে ধরার প্রখ্রি ভালবাসাে অথবা অন্য লকান লপশাে  াবার খ্ররস্ক খ্রনদি না পারাে এই লপশাদিই রদেদে৷ িা 

োো ঋণ গ্রহণদক িারা খব ভে কদর৷ িারা খ্রশখ্রক্ষিও নে৷ িাই নতুন মূলধন লজাগাদনর খ্রবর্েটি বুঝদি পাদর না৷ িারা 

কাগজপি দখ্রলল দিাদবজদক খব ভে কদর৷ আর খ্রকছু পখ্ররবার আদে,  ারা নদী বা খ্রবদলর কাোকাখ্রে অবস্থান কদর িারা 

সুখ্রবধাজনক  দন কদর এই লপশাে রদেদে৷ কারণ ল টিই লহাক না লকন, িারা এই লপশাদকই আকদে ধদর আদে৷  

 

একজন লজদল জানাদলা, গি রাি ১০ো লথদক সকাল ৬ো প ষন্ত লস নদীদি জাল লফদল খ্রেল৷ সারা রাদি  াি ১০০ োকার 



বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রিকা, সপ্তদশ বর্ ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ 
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 াে লপদেদে৷ িার পখ্ররবাদর ৫ জন ললাক, এই োকা খ্রদদে িার খ্রদন চলদব না৷ অথচ লস রাি জাগা  ানুর্, সারা খ্রদন িাদক 

ঘু াদি হদব৷অথ ষাৎ নদীদি  াদের আকাল খবই প্রকে,  া ২০বের আদগ এরূপ খ্রেল না৷িখন সারা রাি জাগদল ক  পদক্ষ 

১০০০ োকার  াে লপদি পারদিা৷ িাদদর  দি সুর া নদীর উজাদন বরাক নদীর লকান না লকান স্থাদন বাঁধ লদোর ফদল

খ্রবগি ২০ বের ধদর বে  াে আর আসদে না ৷  িই খ্রদন  াদে, িিই  াদের আকাল িীিির হদে৷  

 

িাদদর খ্রনকে লথদক প্রাপ্ত বিব্য লথদক খ্রনদন বখ্রণ ষি স স্যাগুদলা খ্রচখ্রিি করা হদেদে: ক) নদী, খাল, খ্রবল, হাওদর প্রাকৃখ্রিক 

ভাদব লবদে উঠা  াদের িীি অনেন৷  

ক) লজদলদদর জলাশদের উপর অখ্রধকার হ্রাস প্রাখ্রপ্ত৷  

খ) ওদপন লেন্ডাদর খ্রলজ প্রদাদন লজদলদদর অগ্রাখ্রধকার না লদো৷  

গ) লজদলদদর খ্রলজ লনো জলাশদে চাঁদাবাখ্রজ ও  াসত্মানীর লক্ষদি প্রশাসখ্রনক লকান ব্যবস্থা গ্রহণ না করা৷  

র্) প্রদোজদন সরকার লথদক লজদলদদর মূলধন গঠদন খ্রবনা জা ানদি ও সুদদ োকা প্রদাদনর ব্যবস্থা না করা৷  

ে) লজদলদদর খ্রলজ লনো  ৎস্য লক্ষদি খ্রবর্ প্রদোগ ও লজার কদর  াে ল দর লনোর খ্রবচার না পাওো৷  

চ) বেস্ক লজদলদদর ভািার আওিাে না আনা৷  

 

এই সকল খ্রবর্েই লজদলদদর বিষ াদন িীি অনুভি স স্যা৷ এগুদলার খ্রদদক লকান জন প্রখ্রিখ্রনখ্রধ, লকান  ন্ত্রী বা লকান 

প্রশাসক কখনই নজর খ্রদদেন না৷ খ্রহরু খ্র োর ভখ্রবষ্যিাণী, "আ রা ক'জন প্রবীণ লজদল  ারা লগদল এই এলাকাে লকান 

লজদল পল্লী খ্রেল িা লকউ আর সনাি করদি পারদব না৷"  

 

িাদদর  ানখ্রসক স স্যাগুদলাও প ষাদলাচনার দাবী রাদখ৷ পূদব ষ এই ৮টি গ্রাদ র অখ্রধকাংশ অখ্রধবাসী খ্রেল লজদল৷ শহদরর 

উপকদে হওোে এবং তুলনামূলক ভাদব জখ্র র দা  ক  হওোে অদনক ব্যবসােী ক  দাদ  জখ্র  খ্রকদন খ্রনদেদে গরীব 

লজদলদদর খ্রনকে লথদক৷ জখ্র  খ্রবখ্রক্র কদর চদল  াওো লজদলরা এখন ৩/৪  াইল দূদর খ্রগদে ক  দাদ  জখ্র  খ্রকদন পাকা র্র 

বাখ্রনদেদে৷ এখন ল  সব লজদল এই গ্রা গুদলাদি অবস্থান করদে, িারা চূোন্তভাদব সংখ্যালঘুদি পখ্ররণি হদে লগদে৷ ফদল 

িাদদর শখ্রি কদ  লগদে এবং স্বজন দূদর চদল  াওোর িারা  নকদষ্ট ভগদে৷ সংখ্যালঘূ হদে  াবার ফদল িাদদর প্রখ্রিদরাধ 

শখ্রিও  ারাত্বক ভাদব কদ  লগদে ৷ফদল িাদদর পদক্ষ সুর া নদীদি  াে ধরদি বাধা লদো ললাকদদর িাস এবং খ্রলজ লনো 

জলাশদে অবাদধ  াদের চার্ করদি বাধা লদো লগাখ্রির ল াকাখ্রবলা করা সম্ভব হদে না৷ এ ভাদব চলদি থাকদল িারা এই 

লপশাে থাকার খ্রন:লশর্প্রাে শখ্রির অবখ্রশষ্টটুকুও হাখ্ররদে লফলদব৷  

িাদদর ভে হদে, সংখ্যালঘু হদে  াবার ফদল ভখ্রবষ্যদি িাদদরদক খ্রবদের পাি-পািী লজাগাে করদি অদনক দূর ল দি 

হদব৷ িারা গরীব বদল এ খ্রনদিই িাদদর জীবন  াপদন যুথবদ্ধিার অদনক লবখ্রশ প্রদোজনীেিা লদখা লদে৷ খ্রকন্তু 

ক্র াগিভাদব িারা িাদদর স্বদগাখ্রষ্টদক হারাদে৷ িাই িারা ভখ্রবষ্যদির অসহােত্বদক এখন লথদকই আশখ্রিি লচাদখ 

লদখদে৷  
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সুপাখ্ররশও উপসংহার  

 

লজদল সম্প্রদাে একটি অখ্রি প্রদোজনীে ও উপকারী সম্প্রদাে৷ িাদদর আহখ্ররি  াদের লজাগান লথদক শহুদর সম্প্রদাদের 

খ্রনিয খ্রদদনর  াদের লজাগান সচল থাদক৷িা োো িারা একটি প্রাচীন সম্প্রদাদের উত্তরপুরুর্৷ িাদদর খ্রবলুখ্রপ্ত স াদজর 

ভারসাদম্যর ব্যার্াি র্োদব৷ এ িাবস্থাে িাদদর জন্য খ্রকছু নীখ্রি ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রদোজনীে৷ িাদদর কল্যাণ সাধদন খ্রনদন 

খ্রকছু সুপাখ্ররশ লপশ করা হদলা৷উদল্লখ্য, এই সব সুপাখ্ররদশর অদনকগুদলাই লজদল সম্প্রদাদের লপশকৃি সুপাখ্ররশ লথদক লনো 

হদেদে৷  

 

সুপাখ্ররশসমূহ  

১. প্রাচীন কাদলর আপ্ত বাকয"জাল  ার, জলা িার"(১৮৮৯ সাদলর পূব ষ প ষন্ত লজদল সম্প্রদাে ল  লকান নদী, খাল, খ্রবল, 

হাওর ও বাওদর অবাদধ  াে ধরদি পারদিা৷ খ্রকন্তু ১৮৮৯ সাদল বৃটিশ সরকার 'খ্রদ প্রাইদভে খ্রফসাখ্ররজ প্রদেকশান এযাক্ট-

১৮৮৯' না ক আইদনর  াধ্যদ  খ্রবখ্রভন্ন খ্রবল, ও বদ্ধ জলাশে, ল খাদন ব্যখ্রিগি জখ্র  খ্রবদ্য ান এবং িা লকবল বর্ ষাকাদল 

জলাবদ্ধ থাদক, লসগুদলা খ্রলজ লদবার আইন জাখ্রর কদর৷ িার ফদল িাদদর লসই অবাধ অখ্রধকারটি খব ষ হদে  াে৷ িারপদরও 

এই সম্প্রদাে উন্মুি জলাশদে ও বেআকাদরর হাওর-বাওদর খ্রবনা খ্রলদজই  াে ধদর খ্রবখ্রক্র কদর আসদে৷ িাদদর খ্রনদজদদর 

বানাদনা প্রবাদ হদে, জাল  ার, জলা িার৷ বািদব এটির লকান আইনগি খ্রভখ্রত্ত খ ূঁদজ পাওো  াে না) এখন আর খ্রবদ্য ান 

নাই৷ ২০০৯ সাদল জাখ্ররকৃি'সরকাখ্রর জল হাল ব্যবস্থাপনা নীখ্রি-২০০৯' অনুসাদর এখন সকল জলাশে (উন্মুি ও বদ্ধ) 

োকার খ্রবখ্রন দে খ্রলজ লদো হদে থাদক৷ িদব এই নীখ্রিদি প্রকৃি  ৎস্যজীবীরাই লকবল খ্রলজ পাবার অখ্রধকারী৷ লসই নীখ্রি 

অনু ােীজলাশে খ্রলজ লদোর স ে সখ্রিযকার লজদল সম্প্রদােদক সনাি কদর অগ্রাখ্রধকার প্রদান ও তুলনামূলক ভাদব ক  

দাদ  খ্রলজ লদো হদে খ্রক না িা সদরজখ্র দন পরীক্ষা কদর লদখদি হদব৷  

২. িাদদরদক খ্রবনা জা ানদি ও খ্রবনা সুদদ ঋণ লদোর খ্রবধান বলবৎ করদি হদব৷  

৩. িাদদর পল্লীগুদলার কাোকাখ্রেদি খ্রফ্র সরকারী খ্রিখ্রনক বা খ্রডসদপনসাখ্রর লখালার ব্যবস্থা করদি হদব৷  

৪. িাদদর সন্তানদদর খ্রশক্ষাদক্ষদি অগ্রসরিার জন্য প্রদণাদনার ব্যবস্থা এবং ঝদর পো লরাধ করার জন্য প্রকৃি কারণ খ ূঁদজ 

লবর কদর প্রখ্রিকার করদি হদব৷  

৫. লজদলদদরদক উিযিকারী বা চাঁদাবাখ্রজকারীদদরদক দৃষ্টান্তমূলক শাখ্রি প্রদান করদি হদব৷  

৬. খ্রবখ্রভন্ন স্থাদন জলাশদে খ্রবর্ প্রদান বা লজার কদর  াে ধদর লনোর প্রখ্রিকার করদি হদব৷  

৭. িাদদর লগাদির জখ্র  িাদদর ললাকদদর খ্রনকে খ্রবখ্রক্রর নীখ্রি ও আইন প্রণেন করদি হদব৷ অন্যথাে িারা ক্র াগিভাদব 

সংখ্যালঘু হদে ল দি ল দি এক স ে খ্রবলুপ্ত হদে  াদব৷  

৮. ল  লকান উন্মুি জলাশদে িাদদরদক  াে ধরার অখ্রধকার খ্রদদি হদব৷ খ্রলজ লনবার ব্যবস্থাটি লজদলদদর জন্য খ্রশখ্রথল 

করদি হদব৷  

৯. বেস্ক ভািা প্রদাদনর লেদি লজদল সম্প্রদাদের জন্য লকাোর ব্যবস্থা প্রদিযক ওোদড ষ (ল খাদন লজদল পল্লী রদেদে) করদি 

হদব৷ লসগুদলাদি ২/৩ জদনর জন্য বরাি রাখদি হদব৷  

১০. ব্যাংক একাউন্ট লখালারলক্ষদি িাদদর জন্য অন্যান্য কৃর্দকর  ি  াি ১০ োকা জ া করার ব্যবস্থাটি বহাল করদি 

হদব৷  
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িাদদর লপশকৃি সুপাখ্ররশগুদলাদকই একটুখাখ্রন পখ্রর াখ্রজষি কদর এখাদন লপশ করা হদলা৷ এর  দধ্য লবশ কদেকটি হেদিা 

শীঘ্রই বািবােন করা  াদব না৷ খ্রকন্তু িাদদর বিষ ান অসহােত্ব ও খ্রদনাখ্রিপাদির স স্যাগুদলা লখালা  দন একটু লভদব লদখা 

দরকার৷ িা না হদল আ াদদরদক লজদল সম্প্রদাে বুঝাবার জন্য উত্তর পুরুদর্র খ্রনকে ইখ্রিহাস লপশ করদি হদব৷  

 

উপসংহার  

প্রাচীন বাংলাদদদশ বসবাসকারী লবশ খ্রকছু লপশার জনদগাখ্রি িাদদর উপাজষন কদ   াওোে বা লপশা বহাল রাখার  ি ক ষ 

না থাকাে খ্রবলুপ্ত বা প্রাে খ্রবলুপ্ত হদে লগদে৷ ল  ন, পাল্কী বদে খ্রনদে  াওো 'লবহারা' জনদগাখ্রষ্ট, লর্াোর গাখ্রে চালাদনা 

'লকাদচাোন লগাখ্রি', হাখ্রি চালাদনা ' াহুিদগাখ্রি', গাধার খ্রপদঠ কাপে বদে খ্রনদে  াওো 'লধাপা লগাখ্রি' এখন খ্রবলুপ্ত বা প্রাে 

খ্রবলুপ্ত সম্প্রদাে৷ ওই সকল লপশাে িারা িাদদর জীবন  াপদনর  ি লরাজগার করদি না লপদর টিদক থাকদি পাদরখ্রন৷ 

বিষ াদন িারা অন্য লপশা গ্রহণ কদর জীবন  াপন করদে৷ অনুরূপভাদব  খ্রদ এখনই উপাজষদনর বা টিদক থাকার লকান ব্যবস্থা 

গ্রহণ না করা হে, িাহদল হেদিা লজদল লগাখ্রিও িাদদর লপশা পাখ্রল্টদে অন্য লপশাে চদল  াদব৷ এখনই িার সমূহ আলা ি 

দৃখ্রষ্টদগাচর হদে৷ অন্য ক্ষুদ্র লপশার জনদগাখ্রির খ্রবলুখ্রপ্তদি হেদিা বা প্রাে ১৬ লকাটি জনদগাখ্রির এই লদদশ লি ন িীিির 

অভাব অনুভি হেখ্রন, খ্রকন্তু লজদল লপশার এই জনদগাখ্রি একটি খ্রবশাল জনদগাখ্রি৷ লদদশর সব প্রাদন্তই িারা েখ্রেদে আদে৷ 

খ্রবদশর্ কদর হাওর অধুু্ খ্রর্ি উত্তর-পূব ষাঞ্চদলর লজলাসমূহ, ল  ন: লনিদকানা,  ে নখ্রসংহ, খ্রকদশারগঞ্জ, সুনা গঞ্জ, খ্রসদলে, 

হখ্রবগঞ্জ, ল ৌলভীবাজার, িাহ্মণবাখ্রেো এবং দখ্রক্ষণ-পখ্রশ্চ াঞ্চদলর মুখ্রন্সগঞ্জ, ফখ্ররদপুর, চাঁদপুর, লগাপালগঞ্জ, শরীেিপুর, 

নোইল, রাজবােী এলাকাে িাদদর বসবাস অদনক লবখ্রশ৷ এরা  খ্রদ সখ্রিযই লকান কারদণ লপশা পখ্ররবিষন কদর নতুন লপশাে 

স্থানান্তর কদর চদল  াে, িাহদল  াদের লজাগান প্রদানসহ খ্র খ্রষ্ট পাখ্রনর  াদের জাি সংরক্ষদণ লদদশ লবশ একো র্ােখ্রি 

অনুভি হদি পাদর৷  

 

িাদদর স স্যাগুদলা লবখ্রশরভাগই স াধানদ াগ্য৷ পখ্ররদশ ষন কা ষক্র  বৃখ্রদ্ধ করার  াধ্যদ  অনাোদসই র্ভো লজদল 

সখ্র খ্রিগুদলার খ্রলজ গ্রহণ বাখ্রিল করা ল দি পাদর৷ সহজ শদিষ ও খ্রবনা জা ানদি িাদদরদক ঋণ লদো ল দি পাদর৷ 

িাদদরদক সা ান্য একটু ক  দদর জল হাল খ্রলজ লদো ল দি পাদর৷ িাদদর সন্তানদদর খ্রশক্ষাজষদনর পথ সুগ  কদর লদো 

ল দি পাদর৷ িাদদর উপর অিযাচারকারী ব্যখ্রিদদর দ্রুি খ্রবচাদরর আওিাে আনা ল দি পাদর৷  

এই সহজ, সরল ও কষ্টসখ্রহষ্ণু একটি সম্প্রদােদক িাদদর লপশাে টিখ্রকদে রাখা লগদল বাংলাদদদশর খ্রবশাল এলাকার  ৎস্য 

আহরণসহ  াদের চার্ বৃখ্রদ্ধ করাও সম্ভব হদি পাদর৷ িারা লদখ্রশ  াদের চার্ বৃখ্রদ্ধদি খ্রবশাল ভখ্র কাপালন করদি পারদব৷ 

িাদদর  াধ্যদ  হাওর-বাওর, খাল-খ্রবদলর আখ্রদ ও অকৃখ্রি   দনাদলাভা দৃশ্যগুদলা টিখ্রকদে রাখা ল দি পাদর৷ এদক্ষদি 

আ াদদর নীখ্রি খ্রনধ ষারক ও প্রশাসকদদর সখ্রদোই  দথষ্ট৷অবশ্য িার সাদথ থাকদি হদব সুদূরপ্রসারী নীখ্রি ও পখ্ররকল্পনা৷  
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গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি: বাংলাদদশ পখ্ররদপ্রখ্রক্ষি 

*ড. আদনাোরুল্লাহ ভ ূঁইো 

            

         Abstract 
In a research, informed consent is the means of reciprocal relationship between a 

research subject and researcher that results in the research’s subject agreement to 

undergo a specific participation of research intervention. For moral reasons, a 

research subject must be given adequate information to be fully informed before 

deciding to do undergo a research which should also be recorded in 

writing form. The significance of informed consent gradually exercised in the field 

of procedures, research and health care because of its moral and legal gesture. This 

article focuses some common nature of informed consent in general and it also 

shows the suitability of ethical practices and assesses the practice of informed 

consent in research. To find out an idea about the knowledge, attitude and practices-

pattern of informed consent in the field of research, this survey was conducted in 

2015 to Dec 2016. Among the researchers of social science, biological science and 

medical sciences, only one hundred twenty participants selected randomly from the 

researchers of postgraduate level. A set of structured questionnaire arrayed and 

supply to the participants to know their knowledge, attitude and 

practice about informed consent. Through this study, the present article concludes 

that most of the researchers are not much knowledgeable about informed consent, 

even many of them have no primary knowledge to apply informed consent in 

practice. 

 

 

ভখ্র কা  

গদবর্ণা, রাষ্ট্রীে পখ্রলখ্রস প্রণেন ও খ্রচখ্রকৎসার লক্ষদি খ্রসদ্ধান্ত গ্রহদণর প্রদোজন হে। গদবর্ণা ও খ্রচখ্রকৎসা লক্ষদি খ্রসদ্ধান্ত 

লনবার খ্রবর্েটি খবই সূক্ষ্ম, খ্রসদ্ধান্ত লনবার লক্ষদি  অদনকস ে খ্রবদরাধপূণ ষ পখ্ররখ্রস্থখ্রির মুদখামুখ্রখ হদি হে। লকান কাজটি 

লরদখ লকানটি করদি হদব িাও এই খ্রবদরাদধর কারণ। আবার  দন্দর তুলনাে অদপক্ষাকৃি ভাদলা কাজটি খ্রক হদব লস 

সম্পদকষ খ্রসদ্ধান্ত গ্রহণও একটি জটিল খ্রবর্ে। সংকোপন্ন ও উভমুখী অবস্থাে একজন ব্যখ্রি কীভাদব খ্রসদ্ধান্ত খ্রনদবন? 

খ্রচখ্রকৎসা লক্ষদি খ্রচখ্রকৎসক লরাগীদক কীধরদনর খ্রচখ্রকৎসা লসবা খ্রদদি পারদবন? একজন গদবর্ক িাঁর গদবর্ণাে 

অংশগ্রহণকারীদক কীভাদব খ্রবদবচনা করদবন? খ্রবদরাধপূণ ষ পখ্ররখ্রস্থখ্রি পখ্ররহার করার জন্য গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীদক 

গদবর্ণা সম্পদকষ ইখ্রিবাচক ও লনখ্রিবাচক খ্রবর্োখ্রদ সম্পদকষ খ্রবদবচনাে রাখদি হে। প্রদিযক লক্ষদিই সংখ্রিষ্ট গদবর্ণা 

খ্রবর্দের িথ্যাখ্রদ অবগি করার খ্রভখ্রত্তদি অংশগ্রহণকারীর সম্মখ্রির প্রদোজন রদেদে। অবখ্রহি িথ্যাখ্রদর আদলাদক একজন 

অংশগ্রহণকারী িাঁর সম্মখ্রি বা অসম্মখ্রি জানাদবন। ব্যখ্রির স্বাধীনিা রদেদে খ্রিখ্রন গদবর্ণাে অংশগ্রহণ করদবন খ্রকনা িা 

খ্রনদে খ্রসদ্ধান্ত লনবার। িদব গদবর্ক অংশগ্রহণকারীর উপর লকাদনা খ্রসদ্ধান্ত চাখ্রপদে খ্রদদি পারদবন না। বরং অংশগ্রহণকারী 

ল ন পূণ ষ স্বাধীনিা উপদভাগ করদি পাদর লসজন্য প্রিাখ্রবি গদবর্ণা প্রকদল্প কী ধরদনর লাভ/ক্ষখ্রি রদেদে লস সম্পদকষও 

িথ্য উন্মুি রাখদি হদব। অংশগ্রহণকারী স্বাধীন, খ্রিখ্রন স্বিোঃপ্রদণাখ্রদি ও স্ব-শাসদনর আদলাদক সম্মখ্রি জানাদবন। লকাদনা 

প্রকার চাপ প্রদোগ অথবা প্রভাব বা প্রদলাভন খাটিদে এ সম্মখ্রি আদাে করা  াদব না। গদবর্ক ও অংশগ্রহণকারীর  দধ্য এ 

লবাঝাপোই হদলা অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির মূলকথা। বিষ ান প্রবদন্ধ বাংলাদদশ বািবিাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি 

গদবর্ক ও অংশগ্রহণকারীর জ্ঞান ও  দনাভাব সম্পদকষ একটি স ীক্ষা চালাদনা হদেদে। আদলাচনার ধারবাখ্রহকিাে প্রথদ  

জানার লচষ্টা কদরখ্রে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি কী? বাংলাদদদশর উচ্চখ্রশক্ষা গদবর্ণাে খ্রক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির রীখ্রি অনুসরণ 

                                                           
* অধ্যাপক, দশ ষন খ্রবভাগ, জাহাঙ্গীরনগর খ্রবেখ্রবদ্যালে 

 

 



বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রিকা, সপ্তদশ বর্ ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ 

48 

 

করা হে? উপযু ষি লশর্িক প্রশ্ন সম্পদকষ সম্যক ধারণা পাবার জন্য প্রশ্ন-সাক্ষাৎকাদরর (Questionnaire) খ্রভখ্রত্তদি 

প্রাপ্ত িথ্যাখ্রদর খ্রবদির্দণর  াধ্যদ  খ্রসদ্ধাদন্ত উপনীি হদেখ্রে।  

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি কী? 

খ্রচখ্রকৎসা ব্যবস্থা, গদবর্ণা ও নতুন আখ্রবস্কৃি ঔর্ধ ও লজদনটিক ফুদডর ট্রাোদলর পূব ষশিষ খ্রহদসদব অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিদক 

অনুশীলন প্রদোজন। গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারী সম্পৃি থাদক, িাদদরদক গদবর্ণার লক্ষয ও উদিশ্য সম্পদকষ ধারণা খ্রদদি 

হদব। গদবর্ণা বা ট্রাোদল অংশগ্রহণকারীর দাখ্রেত্ব কী হদব? ট্রাোদলর পরীক্ষামূলক খ্রদক লথদক অংশগ্রহণকারীর কী ধরদনর 

ঝুূঁখ্রক বা অসুখ্রবধার মুদখামুখ্রখ হদি পাদর লস সম্পদকষ খ্রবস্তৃি খ্রববরণ থাকদি হদব। লবাধগম্য ভার্াে সংখ্রিষ্ট খ্রবর্দের খ্রববরণ 

সংবখ্রলি চুখ্রিপিই অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি। এখাদন স্পষ্টিোঃ উদল্লখ থাকদি হদব ল , লস্বোদসবী  ানখ্রসকিা লথদক 

অংশগ্রহণকারী গদবর্ণাে অংশগ্রহণ করদবন। িদব অংশগ্রহণকারী ইো করদল ল দকাদনা মুহুদিষ গদবর্ণা লথদক খ্রনদজদক 

সখ্ররদেও খ্রনদি পাদরন। লকাদনা প্রকার চাপ প্রদোগ বা প্রভাব খাটিদে কাউদক গদবর্ণাে সম্পৃি রাখা  াদব না। 

অংশগ্রহণকারীর কাে লথদক ল সব িথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হে িার লগাপনীেিা রক্ষাও অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  মূল লক্ষয।  

সংখ্রিষ্ট গদবর্ণা বা ট্রাোদল  খ্রদ নতুন লকাদনা িথ্য থাদক িাহদল অংশগ্রহণকারীদক িা অবখ্রহি করদি হদব। িা লজদন 

অংশগ্রহণকারী কাজটি চাখ্রলদে ল দি ইচ্ছুক খ্রকনা লস সম্পদকষও িার  িা ি স্পষ্ট করদি হদব। 

 

 সাম্প্রখ্রিককাদল গদবর্ণাদক বনখ্রিক  ানদদির আদলাদক সম্পন্ন করার জন্য প্রদিযক গদবর্ণা প্রখ্রিিাদন ইনখ্রস্টটিউশনাল 

খ্ররখ্রভউ লবাড ষ রদেদে। খ্ররখ্রভউ লবাড ষ-এর কাজ হদলা গদবর্ণার বনখ্রিক খ্রদকসমূহ মূল্যােন করা। বনখ্রিক মূল্যােদনর প্রাথখ্র ক 

শিষ হদলা গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির বািবােন। আন্তজষাখ্রিক সংস্থা World Health Organasiation (WHO) 

এর ইখ্রথকযাল গাইডলাইদন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির সুস্পষ্ট উদল্লখ রদেদে। এখাদন বলা হদেদে ল , গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রি ব্যখ্রির স্ব-শাসন রক্ষা করদি সাহায্য করদব।  ানখ্রসকভাদব সুস্থ ব্যখ্রি স্ব-ইোে  খ্রদ লকাদনা গদবর্ণাে 

অংশগ্রহদণর খ্রসদ্ধান্ত লনন িাহদল িাদক অবশ্যই গদবর্ণার সদঙ্গ সংখ্রিষ্ট প্রদোজনীে িথ্যাখ্রদ সরবরাহ করদি হদব। 

প্রাসখ্রঙ্গক িথ্যাখ্রদ উপস্থাপন করদি হদব সহজ ও সরলভাদব । এর আদরকটি শিষ হদলা — লকাদনা প্রকার চাপ, বাখ্রহযক 

প্রভাব ও প্রদণাদনা, হু খ্রক ও প্রদলাভন োোই অংশগ্রহণকারীদক খ্রসদ্ধান্ত লনবার সুদ াগ খ্রদদি হদব।  

 

গদবর্ণার লক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রাথখ্র ক লক্ষয হদলা গদবর্ণা-সাবদজদক্টর স্বাথ ষ সংরক্ষণ, কল্যাণসাধন ও স্ব-

শাসদনর উন্নেনদক সংরক্ষণ করা।  অদনক স ে এসব লক্ষযসমূহ িাখ্রত্ত্বক ও প্রাদোখ্রগক উভে খ্রদদক লথদক িদের সৃখ্রষ্ট 

করদি পাদর। এ নও হদি পাদর ল , িত্ত্ব  া দাখ্রব করদে বািবিার সদঙ্গ িা  সা ঞ্জস্যপূণ ষ নাও হদি পাদর।  এধরদনর িে 

উদ্ভূি হবার কারণ হদলা সাবদজদক্টর কল্যাণ ও মূল্যদক সংজ্ঞাখ্রেি করার প্রসঙ্গদক লকন্দ্র কদর। প্রােশই লক্ষ করা  াে — 

সাবদজদক্টর কল্যাণ সাধন ও স্ব-শাসন উন্নেদনর প্রদশ্ন প্যাোরনাখ্রলজ  ও স্ব-শাসদনর  দধ্য খ্রবদরাধ সৃখ্রষ্ট কদর থাদক। এই 

খ্রবদরাধ খ্রনরসদনর উপাে খ্রহদসদবই প্রদোজন িদের পখ্ররখ্রধ ও স্বরূপ সম্পদকষ জ্ঞান অজষন করা। এই অখ্রজষি জ্ঞাদনর  াধ্যদ  

সম্ভব পারষ্পখ্ররক সংহখ্রি ও স ন্বে সাধন করা । গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির অনুশীলদনর খ্রবর্েটিও এখাদন রদেদে। 

অংশগ্রহণকারীর সদঙ্গ গদবর্ক সিযবাখ্রদিার পখ্ররচে খ্রদদবন, গদবর্ণার স্বাদথ ষ অংশগ্রহণকারীর  িা িদক গুরুত্ব খ্রদদবন, 

িার স্ব-শাসন ও স্বাধীনিার প্রখ্রি সম্মান লদখাদবন। অংশগ্রহণকারীর সম্মান ও  ঙ্গদলর কথা ভাবদলও এ িে খ্রনরসন করা 

সম্ভব।  

 

নীখ্রি সম্পখ্রকষি দৃখ্রষ্টদকাণ লথদক বলা  াে, অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি হদলা — খ্ররসাচ ষ-সাবদজদক্টর স্ব-শাসন খ্রনখ্রশ্চি করা। এদি 

কদর সাবদজক্ট কখদনাই প্রিারণার খ্রশকার হদবন না, লসবা পাবার জন্য স েদক্ষপণ করদি হদব না। এ ন খ্রক খ্রচখ্রকৎসা 

লক্ষদি খ্রচখ্রকৎসক, গদবর্ণার লক্ষদি গদবর্ক স্বাধীনভাদব আত্ম-অনুসন্ধান চালাদি পারদবন। একইভাদব লরাগী ও খ্ররসাচ ষ-

সাবদজক্ট উভদেই এই আত্ম-অনুসন্ধান চালাদি পারদবন। এর  ধ্য খ্রদদে লরাগীর সদঙ্গ খ্রচখ্রকৎসদকর, খ্রকংবা গদবর্দকর 

সদঙ্গ গদবর্ণা-সাবদজদক্টর লপশাগি প্রখ্রিশ্রুখ্রি সৃখ্রষ্ট হদব। এই প্রখ্রিশ্রুখ্রি যুখ্রিসঙ্গি খ্রসদ্ধান্ত গ্রহদণ সাহায্য কদর, 

খ্রনদজদদরদক লস্বোদসবী  ানখ্রসকিার জােগাে লথদক সম্পৃি করদি উিুদ্ধ কদর থাদক। গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির 

লক্ষয হদলা — গদবর্ণা-সাবদজদক্টর প্রখ্রি অবদ ন, লজারজবরদখ্রি ও প্রদলাভন লদখ্রখদে গদবর্ণাে অংশগ্রহণ করাদনার 

প্রবণিাদক প্রখ্রিদরাধ করা। অন্যখ্রদদক এটি গদবর্ক ও সাবদজক্ট-এর সম্পকষ উন্নেদনও সাহায্য কদর থাদক।  গদবর্ণাে 

 াদদরদক সাবদজক্ট খ্রহদসদব খ্রনব ষাচন করা হে িাদদর স্বাধীনিা, ইো-অখ্রনো, গদবর্ণাে অংশগ্রহণ করদব খ্রক করদব না, 
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অথবা গদবর্ণা বা ট্রাোদল অংশগ্রহণ করার ফদল িার স্বাস্থয ও  ানখ্রসক ঝুূঁখ্রক আদে খ্রকনা এসব  খ্রবর্োখ্রদ সম্পদকষ ধারণা 

প্রদান করা খবই প্রদোজন। এই প্রদোজনীেিাই অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির শিষ পূরদণ সাহায্য কদর থাদক।  

 

গদবর্ণাে লকন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি? 

প্রশ্ন হদি পাদর গদবর্ণাে লকন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রদোজন? এ প্রদশ্নর সদঙ্গ আদরকটি প্রশ্ন জখ্রেি : গদবর্ণাে কখন 

লথদক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির অনুশীলন শুরু হদেদে? একো স ে খ্রেল  খন গদবর্ণা খ্রকংবা খ্রচখ্রকৎসাে উভে লক্ষদিই 

কদঠার খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব (Hard Paternilism) নীখ্রির অনুসরণ করা হদিা। এই নীখ্রি অনুসাদর, গদবর্কই 

খ্রনধ ষারণ করদবন গদবর্ণাে কী হদব, খ্রকংবা কী হদব না। এখাদন গদবর্দকর খ্রসদ্ধান্তই চূোন্ত, অংশগ্রহণকারী হদলা খ্রনখ্র ত্ত 

 াি। কদঠার খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্বর কদেকটি আমূল দৃষ্টান্ত হদলা: নাখ্রজ খ্রচখ্রকৎসা গদবর্ণা, আদ খ্ররকার হপখ্রকন্স 

ল খ্রডদকল খ্রবেখ্রবদ্যালদের লহদনখ্ররট্টা ললকস লসল গদবর্ণা ও োসখ্রকখ্রগ ইনখ্রস্টটিউে পখ্ররচাখ্রলি বণ ষ-আখ্রফ্রকান 

আদ খ্ররকানদদর ওপর  খ্রসখ্রফখ্রলস গদবর্ণা ইিযাখ্রদ। 

 

খ্রিিীে খ্রবেযুদদ্ধর স ে যুদ্ধবন্দী ইহুখ্রদদদর ওপর নাখ্রজ গদবর্কদদর পখ্ররচাখ্রলি গদবর্ণা বনখ্রিক ব্যিযদের একটি ভেংকর 

দৃষ্টান্ত। লচাদখর বদণ ষর খ্রভন্নিা অনুসন্ধাদনর জন্য লচৌি লজাো   জ খ্রশশুর ওপর দীর্ ষদ োখ্রদ গদবর্ণা পখ্ররচালনা করা হে। 

গদবর্ণা চলাকালীন স দে খ্রশশুদদর মৃতুয হে। যুদ্ধ-বখ্রন্দ ইহুখ্রদ নারীদদর ওপর প্রদফসর কাল ষ িবাগ ষ এর জন্ম-উৎপাদক 

(Reproductive Medicine)ঔর্দধর ট্রাোল আদরকটি দৃষ্টান্ত। নন-সাখ্রজষদকল লস্টখ্ররলাইদজশন লকৌশদল িবাগ ষ আখ্রবষ্কৃি 

ঔর্ধ  ইহুখ্রদ বখ্রন্দ নারীদদর ওভাখ্ররদি প্রদবশ করাদনা হদিা। এ ঔর্ধসমূহ এদিাো রাসােখ্রনক উপাদান যুি  া ওভাখ্ররদি 

প্রদবদশর খ্রকছুক্ষদণর  দধ্য  ারাত্মকভাদব লফাদল ল ি। খ্রকছুখ্রদদনর  দধ্য ঐসব নারীর ফযাদলাখ্রপোন টিউব লফদে বন্ধ হদে 

ল দিা,  া অবধাখ্ররি মৃতুযর কারণ খ্রেদলা। িবাদগ ষর ট্রাোদল অংশগ্রহণকৃি অসংখ্য নারীর মৃতুয হে এভাদব।  

 

লহদনখ্ররট্টা ললকস লসল (HeLa Cell) আখ্রবষ্কারও অতনখ্রিক গদবর্ণার দৃষ্টান্ত। পাঁদচর দশদক এই গদবর্ণাটি পখ্ররচালনা করা 

হে আদ খ্ররকার জন হপসখ্রকন হাসপািাল। লহদনখ্ররদো ললকস আখ্রফ্রকান-আদ খ্ররকান একজন দখ্ররদ্র িা াক চার্ী। খ্রিখ্রন 

সাখ্রভ ষদকল কযান্সাদর আক্রান্ত হদে উি হাসাপািাদল ভখ্রিষ হন। হপ্সখ্রকনস হাসপািাদলর লহনখ্ররট্টা ললকদসর খ্রচখ্রকৎসক 

হাওোড ষ লজানস ও গদবর্ক জজষ লগ আখ্রবষ্কার কদরন খ্রহলা লকার্ । লহদনখ্ররট্টার অনু খ্রি োোই িার সাখ্রভ ষকস লথদক এ 

লকার্টি সংগ্রহ কদর গদবর্ণাে কাদজ লাগাদনা হে। এই লকার্ বার বার খ্রবভাখ্রজি হদে নতুন লকার্ সৃখ্রষ্ট করদি সক্ষ  । 

কা ষি লকার্টি হদলা মৃতুযহীন। মৃতুযহীন এই লকার্টি লপাখ্রলও, কযান্সার খ্রচখ্রকৎসা ও HPV vaccine বিখ্ররদি ব্যবহার করা 

হে। খ্র দসস ললদকর সাখ্রভ ষক্স লসল লনওো হদেখ্রেদলা িার অনু খ্রি োোই। িা খ্রেল খ্র দসস ললকদসর পখ্ররবাদরর প্রখ্রি 

একধরদনর অন্যায্যিা। বনখ্রিকিা বখ্রহভ ষি গদবর্ণার আদরকটি দৃষ্টান্ত হদলা আদ খ্ররকার োসখ্রকখ্রগ ইনখ্রস্টটিউে পখ্ররচাখ্রলি 

“খ্রসখ্রফখ্রলস পরীক্ষা” । আখ্রফ্রকান-আদ খ্ররকান  প্রাে ৬০০ পুরুদর্র উপর গদবর্ণাটি চালাদনা হে। অংশগ্রহণকারীর  দধ্য 

৩৯৯ জন খ্রসখ্রফখ্রলস লরাদগ আক্রান্ত খ্রেদলন। িাদদরদক খ্রবনামূদল্য ল খ্রডদকল পরীক্ষা-খ্রনরীক্ষা ও খাবার সরবরাদহর সুদ াগ 

লদওো হদেখ্রেদলা। এ নকী মৃতুযর পর িাদদর সৎকার করার খ্রফ্র ইনসুদরন্স সুখ্রবধাও রাখা হদেখ্রেদলা। িাদদরদক বলা 

হদেখ্রেদলা “িাদদর শরীদর  ন্দ রি রদেদে”22 খ্রবধাে িাদদর খ্রচখ্রকৎসার প্রদোজন। গদবর্ণার প্রদোজদন এ স ে 

িাদদরদক  খ্রসখ্রফখ্রলদসর জন্য লকাদনা ঔর্ধ বা খ্রচখ্রকৎসা লদওো হে খ্রন। খ্রচখ্রকৎসাখ্রবহীন অবস্থাে খ্রসখ্রফখ্রলস লরাগ লকান 

প ষাদে  াে িা পরখ করাই খ্রেদলা এই গদবর্ণার লক্ষয। এই গদবর্ণার স েসী া খ্রেদলা েে  াস, খ্রকন্তু িা পখ্ররচাখ্রলি 

হদেখ্রেদলা আদরা চখ্রল্লশ বের। ১৯৭২ সাদল New York Times এ সম্পদকষ প্রকাখ্রশি প্রখ্রিবাদদর পখ্ররদপ্রখ্রক্ষদি 

আদ খ্ররকার লহল্থ A¨vdvqv‡m©i সাদেখ্রন্টখ্রফক সহকারী লসদক্রোখ্ররর দাখ্রেদত্ব একটি িদন্ত কখ্র টি গঠন করা হে। কখ্র টি 

লক্ষয কদরদে, গদবর্ণাটি এদকবাদরই অতনখ্রিক। পখ্ররণখ্রিদি সরকার িাদদরদক ক্ষখ্রিপূরণ প্রদানসহ ক্ষ া চান। গদবর্ণার 

ইখ্রিহাদস এটি খ্রবপদজনক Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male খ্রহদসদব স খ্রধক 

পখ্ররখ্রচি। 

 

উপযু ষি দৃষ্টান্তসমূদহর  দিা আদরা অসংখ্য দৃষ্টান্ত রদেদে  া খ্রেদলা  ানুদর্র   ষাদা ও স্ব-শাসন খ্রবদের ভেির ইখ্রিহাস। 

এসব দৃষ্টান্ত খ্রবজ্ঞানী নীখ্রি খ্রনধ ষারক উভেদক ইখ্রঙ্গি কদরদে ল , গদবর্ণার জন্য ব্যবহৃি স্যাম্পল ও উপাত্তসমূহ 

বনখ্রিকভাদব গ্রহণদ াগ্য খ্রকনা, খ্রকংবা যুখ্রিযুি খ্রকনা িা পরখ কদর লনওোর প্রদোজন রদেদে। এ সম্পখ্রকষি আদলাচনাে 

বুলগার  জানান, ১৯৪৯ সাদল প্রকাখ্রশি নুদর বাগ ষ লকাডটি প্রখ্রিখ্রিি হদেখ্রেদলা নাখ্রজ খ্রবজ্ঞানী ও খ্রচখ্রকৎসকদদর কৃিকদ ষর 

                                                           
22 খ্রসখ্রফখ্রলস আক্রান্ত লরাগীদদর এই নাদ  অখ্রভখ্রহি করা হে 
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খ্রবচাদরর জন্য। এটি সব ষদ াে দশটি নীখ্রির স াহার। লকাদনা গদবর্ণাে  ানুর্  খ্রদ অংশগ্রহণকারী হে লসদক্ষদি দশটি নীখ্রি 

অনুসরণ করার বাধ্যবাধকিা রদেদে। এই দশটি খ্রনেদ র ইখ্রিবাচক প্রখ্রিফলন খ্রহদসদব আ রা অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির 

খ্রবকাশ লক্ষ কখ্রর। নুদর বাগ ষ লকাদড বলা হদেদে ─  খ্রদ লকউ লকাদনা গদবর্ণাে বা পরীক্ষদণ অংশগ্রহণ কদরন িাহদল ঐ 

গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর সম্মখ্রি হদি হদব লস্বোে প্রদণাখ্রদি হদে। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির ইখ্রিহাস প্রসদঙ্গ ফাদদন ও 

খ্রবচা  23একথাই বদলন। খ্রবদশর্ কদর ল খ্রডদকল গদবর্ণাে ল  বনখ্রিক দুদ ষশা ও বনখ্রিক অপ াদনর জন্ম হে িারই সূি 

ধদর অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির খ্রবকাশ। ডখ্রিউ টি খ্ররখ24  একই দাখ্রব কদরন। খ্রিখ্রন বদলন, বনখ্রিক অপব্যবহার লরাধ করার 

লদক্ষই সা াখ্রজক খ্রবজ্ঞান ও খ্রচখ্রকৎসা-গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির অবিারণা করা হে। গদবর্ণাে  ারা 

অংশগ্রহণকারী িাদদর   ষাদা, স্ব-শাসন ও স্বাধীনিা খ্রনখ্রশ্চি কদর সম্মখ্রি আদাে করার খ্রনদদ ষশনাই হদলা অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রির মূলনীখ্রি। 

 

নুদর বাগ ষ ট্রাোদলর স ান্তরাল প্রদচষ্টা লক্ষ করা  াে লহলখ্রসংখ্রক লর্ার্ণাে25 । গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর খ্রনরাপত্তা 

লজারদার ও গদবর্ণা প্রদোকদলর জন্য স্বিন্ত্র ও স্বাধীন নীখ্রি ালা রাখার প্রিাব করা হদেদে এ লর্ার্ণাে। একই সদঙ্গ 

গদবর্ণা প্রখ্রিদবদনদক বখ্রহোঃপরীক্ষক বা খ্রবদশর্জ্ঞ িারা  াচাইকৃি হদি হদব,  াচাইদের ওপর খ্রভখ্রত্ত কদর প্রকাদশর 

অনুদ াদন লদবার পরা শ ষ করা হদেদে। লহলখ্রসংখ্রক খ্রডদিদরশদনর   দিা লবল ন্ট খ্ররদপাদে ষও26 অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির 

প্রসঙ্গ এদসদে। লবলদ ন্ট খ্ররদপাদে ষ লদখাদনা হদেদে ল , পৃখ্রথবীর নানা জােগাে এখনও গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারী ও 

খ্রচখ্রকৎসার লক্ষদি লরাগী নানারক  অখ্রবচাদরর সমু্মখীন হদে। অজানা লরাদগর প্রাকৃখ্রিক গখ্রি-প্রকৃখ্রি লবাঝার জন পৃখ্রথবীর 

নানা স্থাদন এখনও খ্রনষ্প্রভ ও শারীখ্ররকভাদব অসংদবদনশীল খ্রশশুদদর েীকা প্রদান করা হদে। এরক  আদরা অসংখ্য 

খ্রবর্দের প্রখ্রিখ্রক্রোে আদ খ্ররকাে প্রণেন করা হে National Research Act of 1974। এরই পথ ধদর পরবিীদি 

Institutional Review Board (IRB) প্রখ্রিিা করার প্রিাব করা হে। উি লবাদড ষর কাজ হদলা গদবর্ণার প্রিাবনা 

 াচাই-বাোইদের  াধ্যদ  গদবর্ণা পখ্ররচালনা করা এবং লখ্রক্ষি স্বাথ ষদগািী খ্রকংবা অংশগ্রহণকারীদক অবখ্রহি করার 

খ্রভখ্রত্তদি সম্মখ্রি আদাে করা। এই সম্মখ্রিই অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি খ্রহদসদব স খ্রধক পখ্ররখ্রচি। 

 

সম্মখ্রির প্রসঙ্গটি এদসদে অংখ্রশদাখ্ররদত্বর ভাবনা লথদক। এ ভাবনার কারদণ  দন করা হে ল , লকাদনা স্বাস্থযদসবাে লরাগী, 

বা গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীদক প্রকৃি অংশীদার খ্রহদসদব খ্রবদবচনা করা জরুখ্রর। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  ধ্য খ্রদদে 

অংশগ্রহণকারীর স্বাথ ষ, উপকার ও ভখ্র কা খ্রনধ ষারণ করা  াে। লভািাদকখ্রন্দ্রক (Consumer-centred)  দনাভাব সৃখ্রষ্টদিও 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সাহায্য কদর থাদক। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির কারদণ কখ্র উখ্রনটির সদস্যদদর লসবা, কল্যাণ ও স্বাথ ষ 

অগ্রাখ্রধকার লপদে থাদক। স্বাস্থযদক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি স্বাস্থয পখ্ররচ ষা ব্যবস্থাপনাদক উন্নি ও গুণগি  াদনর খ্রনখ্রশ্চি 

করদি সাহায্য কদর থাদক। স্বাস্থযখাদি প্রদ াজয লসবা, লকৌশল, ও পদ্ধখ্রির  থা থ বণ্টন খ্রনখ্রশ্চি কদর থাদক। খ্রচখ্রকৎসক 

লরাগীদক ল সব খ্রচখ্রকৎসা লদদবন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির কারদণ খ্রিখ্রন লরাগীর সম্ভাব্য ঝুূঁখ্রক সম্পদকষও অবখ্রহি করদবন। উি 

খ্রবর্দে অন্যদকাদনা খ্রবকল্প আদে খ্রকনা, খ্রচখ্রকৎসার সফলিা বা ব্যথ ষিা রদেদে খ্রকনা িাও লরাগীদক অবখ্রহি করদবন। 

গদবর্ণার লক্ষদি লরাগীর স্থলাখ্রভখ্রর্ি হদব গদবর্ণা-অংশগ্রহণকারী। এখাদন গদবর্ক হদলন খ্রচখ্রকৎসদকর স প ষাদের। আর 

লরাগীর স প ষাদের হদলন অংশগ্রহণকারী। গদবর্ক ও অংশগ্রহণকারীর  দধ্য সম্পদকষর স্বরূপ লিাদল ধরাই বিষ ান 

প্রবদন্ধর প্রোস ।  
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(eds.) Dell’oro, R., and Viafora, C., San Francisco: International Scholars Publications, p. 83. 
 

25 WMA Declaration of Helsinki, 1964. “ Ethical Principles for Medical Research Involving Human 

Subjects”, Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, included and 

corrected 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013, Articles : 25-32. 
 

26 WMA, 2000. “Declaration of Helsinki”, World Medical Association, http:// 

www.wma.net/e/policy/b3.htm, accessed : 10 July, 2016.  
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গদবর্ণা লকৌশল ও পদ্ধখ্রি  

উি গদবর্ণা ক ষটি পখ্ররচালনার জন্য প ষদবক্ষণমূলক ও ধারণাগি খ্রবদির্ণ (Emprical and Conceptual Analysis) 

উভদের ওপর গুরুত্ব লদওো হদেদে। িথ্য সংগ্রদহ আ রা সাক্ষাৎকার রীখ্রি অনুসরণ কদরখ্রে। সাক্ষািকাদরর খ্রভখ্রত্তদি 

গদবর্ণাটি পখ্ররচালনা করা হদেদে জানুোখ্রর ২০১৫ লথদক জুন ২০১৬ প ষন্ত । প ষদবক্ষদণর অংশ খ্রহদসদব বাংলাদদদশর 

কদেকটি উচ্চখ্রশক্ষা প্রখ্রিিানদক খ্রনব ষাখ্রচি করা হদেদে।  প্রদিযকটি উচ্চখ্রশক্ষা/গদবর্ণা প্রখ্রিিাদনর আই.আর.খ্রব’র সদস্য, 

গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারী/উপকারদভাগী, গদবর্ক ও প্রখ্রিিান প্রধান বা খ্রনব ষাহীদদর সাক্ষািকাদরর খ্রভখ্রত্তদি িথ্য উপাত্ত 

সংগ্রহ করা হদেদে। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ সংখ্রিষ্ট জনদগািীর সদচিনিার অবস্থাটি লকান্ প ষাদে রদেদে সাক্ষাদির 

 াধ্যদ  আ রা িা জানদি লপদরখ্রে। সাক্ষাদির জন্য খ্রনধ ষাখ্ররি প্রশ্নসমূদহর উত্তর লথদক আ রা জানদি লপদরখ্রে ল , 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির বনখ্রিক খ্রভখ্রত্ত, এ সম্পখ্রকষি জ্ঞান, সদচিনিা ও প্রদোজনীেিা সম্পদকষ িাদদর জ্ঞান । খ্রবদশর্ কদর 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি িাদদর  দনাভাব ও জ্ঞান সম্পদকষ ধারণা অজষনই উি গদবর্ণার লক্ষয। অংশগ্রহণকারীদদর এ 

সম্পখ্রকষি কদেকটি উপাত্ত এখাদন প্রদান করা হদলা : 

 

mviYx 1 : AeMwZµ‡g m¤§wZi wewfbœ †ÿÎ  I AskMÖnYKvix 

প্রখ্রিিান সংখ্যা খ্রশক্ষাির অংশগ্রহণকারী 

সংখ্যা 

নারী পুরুর্ 

1. পাবখ্রলক 

খ্রবেখ্রবদ্যালে 

10টি 1. স্নািক 

2. স্নািদকাত্তর 

3.খ্রশক্ষক ও গদবর্ক 

160জন 80 100 

2. ল খ্রডদকল কদলজ

  

01টি 60 জন 20 40 

3. প্রযুখ্রি খ্রবেখ্রবদ্যালে 01টি 50জন 5 10 

অন্যান্য 03টি 30জন 15 30 

 

ক. প্রখ্রিিানখ্রভখ্রত্তক বণ্টন: পেদন্দর িাখ্রলকাে পাবখ্রলক খ্রবেখ্রবদ্যালেদক লবখ্রশ গুরুত্ব লদো হদেদে। এ ল ািাদবক পাবখ্রলক 

খ্রবেখ্রবদ্যালদের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও অখ্রধকির। সরকাখ্রর খ্রবেখ্রবদ্যালে, ল খ্রডদকল কদলজ, প্রযুু্খ্রি খ্রবেখ্রবদ্যালে ও 

অন্যান্যপ্রখ্রিিানসমূহ লথদক অংশগ্রহণকারীর এই হার হদলা  থাক্রদ   ১৬০ : ৬০: ৫০: ৩০। এখাদন স্পষ্টিই লদখা  াদে 

ল , সদব ষাচ্চ অংশগ্রহণকারী পাবখ্রলক খ্রবেখ্রবদ্যালে, িারপর ল খ্রডদকল কদলজ, প্রযুখ্রি খ্রবেখ্রবদ্যালে ও অন্যান্য। 

 

খ. খ্রলঙ্গ বণ্টদনর খ্রবর্েটি লগাো গদবর্ণাে একটি গুরুত্বপূণ ষ ইসুয হদলও উি গদবর্ণাে প্রখ্রি-অংশগ্রহণকারীদক স -একক 

খ্রহদসদব খ্রবদবচনা কদরখ্রে। খ্রলঙ্গ বণ্টদনর খ্রবর্েটি এখাদন লদখা  াক : 
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উপযু ষি ললখখ্রচদি লদখা  াদে ল , খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রিিাদন খ্রলঙ্গ বণ্টদন নারী অদপক্ষা পুরুর্ অংশগ্রহণকারীদদর আনুপাখ্রিক হার 

লবখ্রশ। গদবর্ণার  ািা ও এ সম্পখ্রকষি ধারাটি লবাঝার জন্য উপযু ষি িাখ্রলকা লথদক প্রখ্রিিান, অংশগ্রহণকারী ও 

খ্রলঙ্গখ্রভখ্রত্তক বণ্টন সম্পদকষ ধারণা পাখ্রে। উি গদবর্ণাে আদরা কদেকটি খ্রবর্ে প্রাধান্য লদো হদেদে:  

১. গদবর্ণাকদ ষর লক্ষয ও উদিশ্য সম্পদকষ অংশগ্রহণকারীদক স্পষ্ট ধারণা প্রদান করদি হদব।  

২. গদবর্ণাে সাক্ষািপ্রাথীর (খ্ররসাচ ষ সাবদজক্ট) ল ৌখ্রখক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি (Informed consent), 

লগাপনীেিা (Confidentiality) সংরক্ষণ করা হদেদে। একারদণ গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর না  ও খ্রবিাখ্ররি বণ ষনা 

প্রদান করা  হে খ্রন। সাক্ষািপ্রাথীদদর কাদে প্রদশ্নর একটি খ্রলখ্রখি অনুখ্রলখ্রপ প্রদান করা হদেদে। প্রশ্নসমূহ এ নভাদব খ্রবন্যাস 

করা হদেদে  ার সাহাদয্য অংশগ্রহণকারী অনাোদস অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ বুঝদি লপদরদে। অখ্রধকাংশ 

অংশগ্রহণকারীই খ্রবখ্রভন্ন খ্রবর্দে গদবর্ণা পখ্ররচালনা করদেন, লকউবা গদবর্ণাকদ ষর সহকারী খ্রহদসদব কাজ করদেন। এদদর 

সবাইদক উি গদবর্ণার অংশগ্রহণকারী খ্রহদসদব খ্রবদবচনা করা হদেদে।  
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খ্রচখ্রকৎসাখ্রবজ্ঞান, স্বাস্থযদসবা ও সা াখ্রজক খ্রবজ্ঞান গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির শিষটি প্রাসখ্রঙ্গক কারদণ একটি 

আদলাখ্রচি খ্রবর্ে। বাংলাদদশ বািবিাে এর প্রদোজন ও অপখ্ররহা ষিা নানা কারদণ গুরুত্ব বহন কদর। লবশ খ্রকছু প্রশ্নদক 

লকন্দ্র কদর এর প্রাসখ্রঙ্গকিার সৃখ্রষ্ট হদেদে। প্রথদ ই ল সব প্রদশ্নর উত্তর অনুসন্ধাদনর প্রোস লনওো হদেদে :  

১. বাংলাদদদশর খ্রবখ্রভন্ন খ্রবেখ্রবদ্যালে ও গদবর্ণা প্রখ্রিিাদন খ্রক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির রীখ্রি অনুসরণ করা হে?  

২. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির রীখ্রি অনুসরণ করার লক্ষদি লকান্ ধারাটি অনুসরণ করা হদে? উি প্রদশ্নর সদঙ্গ 

প্রাসখ্রঙ্গক খ্রবদবচনা হদলা — বাংলাদদশ বািবিাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির ধরন কী? এ খ্রক খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব 

(Paternalistic)? খ্রিিীে প্রদশ্নর উত্তর জানার পূদব ষ আ রা লজদন খ্রনদি পাখ্রর খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব কী? 

 

খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব হদলা অদনকো কিষার ইোই ক ষ করার সদঙ্গ তুলনীে। আ াদদর সা াখ্রজক জীবদনর নানা িদর 

এখনও খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব খ্রক্রোশীল রদেদে। এ ধারা অনুসাদর, ব্যখ্রির ইো, পেন্দ, স্বাধীনিা,  িা ি এ নকী 

ব্যখ্রির স্বাদথ ষর সদঙ্গ সংখ্রিষ্ট খ্রবর্োখ্রদ গুরুত্ব পাে না। গদবর্ণার লক্ষদি গদবর্দকর খ্রসদ্ধান্তই চূোন্ত।  ারা গদবর্ণাে 

অংশগ্রহণকারী িাদদর ভখ্র কা এখাদন লগৌণ। খ্রচখ্রকৎসার লক্ষদি খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব দাখ্রব করদে ল , খ্রচখ্রকৎসকই 

ভাদলা জাদনন। খ্রচখ্রকৎসদকর এই ভাদলা জানার অথ ষ হদলা লরাগীর স্বাথ ষ, লরাগীর কল্যাণ খ্রকভাদব বৃখ্রদ্ধ পাদব িা খ্রনদে 

খ্রচখ্রকৎসকই ভাবদবন, অন্য কাউদক ভাবদি হদব না। আবার গদবর্ণার লক্ষদি অংশগ্রহণকারীর কল্যাণ বা লাভ খ্রকদস আদস 

িা খ্রনদে গদবর্কই ভাবদবন। অংশগ্রহণকারীর ভখ্র কা রাখার লকাদনা সুদ াগ লনই। গদবর্ণাে গদবর্ক, আর খ্রচখ্রকৎসা 

লসবাে খ্রচখ্রকৎসক খ্রসদ্ধান্ত লনদবন গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারী ও লরাগীর খ্রকদস লাভ, বা কীভাদব লরাগী লসদর উঠদবন। 

স্বাধীনিা (Liberty) লগাপনীেিা (Confiedntiality), অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন (Autonomy), স্বাধীনিা (Liberty), 

লগাপনীেিা (Confiedntiality) খ্রকংবা গদবর্ণালব্ধ ফলাফদলর সদঙ্গ অংশগ্রহণকারীর স্বাদথ ষর িে (Conflict of 

interest) রদেদে খ্রক-না িাও জানার প্রদোজন লনই। খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্ব অংশগ্রহণকারী ও গদবর্ক, খ্রচখ্রকৎসক ও 

লরাগীর  দধ্য একিরফা সম্পকষদক ল দন লনো হে। এ সম্পদকষর কারদণ গদবর্ণা পখ্ররচালক দাখ্রব কদরন, লব্ধ গদবর্ণা 

ফলাফল অংশগ্রহণকারীর জন্য, স াদজর জন্য উপকারী, এই উপকাদরর কারদণই িাদদরদক গদবর্ণা প্রখ্রক্রোে অংশগ্রহণ 

করদি হদব। অন্য লকাদনা খ্রবকল্প ভাবার সুদ াগ এখাদন লনই। 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

পাব ববশ্ব. মেবি কলেজ প্রযুবি ববশ্ব অন্যান্য

নারী

পুরুষ
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গদবর্ণা ও খ্রচখ্রকৎসা লক্ষদির উদাহরণ খ্রদদে খ্রবর্েটিদক আদরা সহজ করা ল দি পাদর। ল  ন, েীকা ক ষসূখ্রচ সম্পদকষ 

খ্রচখ্রকৎসক  দন করদি পাদরন, েীকা ক ষসূখ্রচ জনদগািীর সংক্রা কব্যাখ্রধ প্রখ্রিদরাধ ক্ষ িা বাোদব, ভখ্রবষ্যদি িাদদর এ 

ব্যাখ্রধদি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কদ  আসদব। শুধু এই স্বাদথ ষ ব্যখ্রিদক উি ক ষসূখ্রচর আওিাে আসদি হদব না। এখাদন 

সাবদজদক্টর পেন্দ, স্বাধীনিা বা খ্রবকল্প খ্রনব ষাচদনর সুদ াগ সৃখ্রষ্ট করা অদপক্ষা িাদদরদক টিকা ক ষসূখ্রচর আওিাে খ্রনদে 

আসাই হদলা কিষব্য ক ষ। খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব প্রভাখ্রবি গদবর্ণার লক্ষদি গদবর্ক দাখ্রব করদবন, গদবর্ণাে অংশগ্রহণ 

করার  াধ্যদ  সংকদের প্রকৃি কারণ জানা  াদব  া খ্রনমূ ষদলর  াধ্যদ  জনগদণর সখ্রিযকার স্বাথ ষ উদ্ধার হদব। অন্যখ্রদদক, 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির মূলকথাই হদলা লাভালাদভর লচদে অংশগ্রহণকারীর পেন্দ ও স্বাধীনিাদক অখ্রধকির গুরুত্ব প্রদান 

কদর থাদক। স্পষ্টিই লক্ষ করা  াদে, অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির দাশ ষখ্রনক লদক্ষযর সদঙ্গ খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্বর ববপরীিয 

রদেদে। খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্ব স্বাধীনিা ও পেন্দ অদপক্ষা লাভালাদভর প্রখ্রিই লবখ্রশ গুরুত্ব প্রদান কদর থাদক।ল এ 

 িাদশ ষ পখ্ররণখ্রিদি সম্মখ্রি ও অবগখ্রি উভদের প্রখ্রি অবদহলা কদর থাদক। 

 

খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্বর বহুখ্রবধ সংকে রদেদে। এ সম্পদকষ অন্য ল  প্রশ্নটি করা  াে িাহদলা — খ্রসদ্ধান্ত গ্রহদণর লক্ষদি 

খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব খ্রক অখ্রভজ্ঞিাখ্রনভ ষর, নাখ্রক মূল্যােনমূলক? এ সম্পদকষ প্রথদ ই বলা  াে — লগাো প্রখ্রক্রোটি 

স্বখ্রনখ্রহি অদথ ষ মূল্যােনমূলক নে। কারণ ব্যখ্রি  খন লকাদনা খ্রবর্দে অন্য কাদরা সম্পদকষ খ্রসদ্ধান্ত গ্রহণ কদর, 

অবশ্যাম্ভাবীভাদব লসই খ্রসদ্ধান্তটি দু’জদনর  দধ্য আদলাচনা, স্বাথ ষসংখ্রিষ্ট ঝুূঁখ্রক ও উপকাদরর সম্মখ্রির খ্রভখ্রত্তদি হওো 

বাঞ্ছনীে। মূল্যােদনর লক্ষদি এসব হদলা পূব ষশিষ। খ্রকন্তু এ  িবাদ এসব পূব ষশিষদক অনুসরণ কদর না। অনুসরণ না করার 

ফদল অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন,  িা ি ও কল্যাণ সবই লখ্রিি হে। খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্ব এ র্েনাটি ল ভাদব র্েদে 

িা একটি উদাহরদণর সাহাদয্য লদখাদি পাখ্রর :  

ধরা  াক, শখ্রফক রখ্রহদ র প্রখ্রি খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক ‘নীখ্রি-প’ অনুসাদর কাজ করদে। এর অথ ষ হদলা : 

১. ‘নীখ্রি-প’ অনুসাদর ল  কাজটি করা হদেদে িা রখ্রহদ র স্বাধীনিা ও স্ব-শাসনদক বাধাগ্রি করদে, 

২. ‘নীখ্রি-প’ কাজটি রখ্রহদ র সম্মখ্রি বা  িা ি লনবার প্রদোজন লবাধ কদর খ্রন, 

৩. শখ্রফক হেদিা লভদবদেন, ‘নীখ্রি-প’ কাজটি করদল রখ্রহদ র স্বাথ ষ বৃখ্রদ্ধ, মূদল্যর খ্রবকাশ ও  ঙ্গল সাখ্রধি হদব। 

উপযু ষি খ্রিনটি শদিষর আদলাদক বলা  াে : স্বাধীনিা, স্ব-শাসন ও  িা ি খ্রবদবচনা না কদর রখ্রহ  সাদপদক্ষ শখ্রফদকর 

ভাবনাই খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকত্ব। এজন্য বলা  াে — খ্রপর্তিাখ্রন্ত্রক অখ্রভভাবকদত্ব লভািা, অংশগ্রহণকারী (গদবর্ণার 

লক্ষদি) বা লরাগীর (খ্রচখ্রকৎসার লক্ষদি) স্বাধীনিা ও স্ব-শাসদনর প্রখ্রি গুরুত্ব প্রদান কদর না। এখাদন গুরুত্ব পাে শারীখ্ররক ও 

 ানখ্রসক চাপ, অদনকস ে খ্র থ্যা িথ্য সরবরাহ করাও এর একটি লক্ষয হদে দাঁোে। একইসদঙ্গ ব্যখ্রির জানার 

অখ্রধকারদকও লহে প্রখ্রিপন্ন করা হদে থাদক। প্রাসখ্রঙ্গক ও প্রদোজনীে িথ্য প্রদান লথদক ব্যখ্রিদক খ্রবরি লরদখ ব্যখ্রির ওপর 

অ াখ্রচি শিষ চাখ্রপদে লদওো হদলা এর একটি খ্রদক।    

উপযু ষি খ্রবদবচনাদক সা দন লরদখই প্রশ্ন আসদে — বাংলাদদশ বািবিাে [ উচ্চখ্রশক্ষা প্রখ্রিিান পখ্ররদপ্রখ্রক্ষদি ] গদবর্ণাে 

কী অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রক্রো অনুসরণ করা হে? এ প্রদশ্নর উত্তর অনুসন্ধাদনর লদক্ষয উি গদবর্ণাে খ্রিনটি খ্রদক লথদক 

লবাঝার প্রোস লনওো হদেদে :  

ক. গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ জ্ঞান (Knowledge),  

খ. গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ  দনাভাব (Attitude),  

গ. গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির অনুশীলন (Practices)।  

উপযু ষি খ্রিনটি খ্রদক সম্পদকষ জানার জন্য প্রশ্ন-খ্রজজ্ঞাসা রীখ্রি অনুসরণ করা হদেদে। প্রশ্নসমূদহর উত্তর অনুসন্ধাদনর ক্র দক 

আ রা লাইকাে ষ লস্কল পদ্ধখ্রিদি পখ্রর াপ কদরখ্রে। এই লস্কদলর আওিাে সংখ্রিষ্ট অংশগ্রহণকারীর  িা িদক পাঁচটি ধাদপ 

অন্তর্ভ ষি করা হদেদে। 

সারণী ২ : লাইকাে ষ লস্কল খ্রবন্যাস 

সবল অসম্মখ্রি অসম্মখ্রি খ্রসদ্ধান্তহীনিা সম্মখ্রি সবল সম্মখ্রি  

1 2 3 4 5 

 

 

 

খব  ন্দ খব ভাদলা/  ন্দ 

খ্রনকৃষ্ট 
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অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ জ্ঞান 

খ্রবখ্রভন্ন পাবখ্রলক খ্রবেখ্রবদ্যালে ও খ্রচখ্রকৎসা প্রখ্রিিাদন ১২০জন নারী গদবর্ক, ও ১৮০জন পুরুর্ গদবর্দকর  দধ্য 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ কিটুকু জ্ঞান রদেদে িা জানার জন্য প্রশ্ন খ্রজজ্ঞাসা পখ্ররচালনা করা হদেদে। এ সম্পখ্রকষি 

িথ্যাখ্রদ খ্রনদচ উপস্থাপন করা হদলা: 

 

সারণী ৩ : অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ জ্ঞান   

প্রখ্রিপাদ্য খ্রবর্ে গদবর্ক 

 খ্রহলা (সংখ্যা ১২০ জন) পুরুর্ ( সংখ্যা : ১৮০ জন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.আপখ্রন খ্রক জাদনন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি কী? ২০ ৬০ ২০ ১৫ ৫ ৩০ ৫০ ৪০ ৪০ ২০ 

২ গদবর্ণাে খ্রক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  প্রদোজন 

রদেদে?  

৩০ ৪০ ৩০   ১০ ১০ ৩০ ৫০ ৬০ ৩০ ১০ 

৩. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি খ্রক খ্রলখ্রখি না ল ৌখ্রখক? ৪০ ৪০ ১৫ ১৫ ১০ ৫০ ৪০ ৫০ ৩০ ১০ 

৪. গদবর্ণাে খ্রক অংশগ্রহণকারীদক চাপ প্রদোগ করা 

হে? 

৪০  ২০ ২০ ২০ ৬০ ৫০ ৩০ ৩০ ১০ 

৫. গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  ৫০ ২০ ৩০ ১০ ১০ ৭০ ৫০ ২৫ ২৫ ১০ 

ক. লক অবগি কদরন? 

খ. লক সম্মখ্রি জানান?  

৬. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি খ্রক অংশগ্রহণকারীর 

লগাপনীেিা রক্ষার প্রখ্রিশ্রুখ্রি কদর?  

৩৫ ৩০ ২৫ ২৫ ৫ ৭০ ৬

০ 

৩০ ১৫ ৫ 

৭. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিদি খ্রক অংশগ্রহণকারীর স্ব-

শাসন ল দন লনওো হে?   

৪০ ২৫ ২৫ ২৫ ৫ ৬৫ ৫৫ ৩০ ২০ ৫ 

৮. অংশগ্রহণকারীদক গদবর্ণা সম্পদকষ খ্রক খ্রবিাখ্ররি 

জানাদনা হে?  

৩৫ ৩৫ ২০ ২০ ১০ ৬০ ৬

৫ 

৩৫ ১৫ ৫ 

৯. গদবর্ণা লপ্রাদোকল সম্পদকষ কী জাদনন? ২০ ৩৫ ৩৫ ১৫ ১৫ ৪০ ৪০ ৩০ ৪০ ৩০ 

১০ অংশগ্রহণকারীদক কী জানাদনা হে?           

ক. ল দকাদনা মুহুদিষ অংশগ্রহণকারী গদবর্ণা লথদক 

খ্রনদজদক প্রিযাহার করদি পাদরন, 

খ. িাদিও িার উপর লকাদনা চাপ প্রদোগ করা  াদব 

না, প্রদলাভন লদখাদনা  াদব না। 

গ. অংশগ্রহণকারীরর ঝুূঁখ্রক আদে খ্রক-না িা জানাদনা। 

২২ ৩৪ ২৮ ২৬ ১০ ৪২ ৪৬ ৪৩ ৩৪ ১৫ 

          

 

উপযু ষি িথ্য উপাত্তদক খ্রনদচর িম্ভদলদখ লদখাদি পাখ্রর : 
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িম্ভদলখ -1 : অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  জ্ঞাদনর  ািা  

 

 

 

উপযু ষি িম্ভদলদখ ল াে দশটি প্রশ্ন খ্রনদে আদলাচনা করা হদেদে। লক্ষ কদর লদখব প্রখ্রিটি প্রদশ্নাত্তদরর প্রখ্রিখ্রক্রোর  ািা 

খ্রভন্ন। িদব সবল সম্মখ্রি অদপক্ষা অসম্মখ্রির খ্রদদক লঝাকটিই লবখ্রশ গুরুত্বপূণ ষ। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি অংশগ্রহণকারী ও 

গদবর্কদদর জ্ঞান কীরক  হদব িা জানার জন্য খ্রনধ ষাখ্ররি প্রশ্নসমূদহর খ্রভখ্রত্তদি গৃহীি উপাত্তদক আ রা স্টযান্ডাড ষ 

লডখ্রভদেশদনর (Standard Deviation) াধ্যদ  লদখাদি পাখ্রর : 

 

 

সারণী ৪: খ্রলঙ্গদভদদ প্রশ্নখ্রবখ্রত্তক আদশ ষ খ্রবচূযখ্রি 

প্রশ্ন লসে নারী পুরুর্ 

প্রশ্ন-১ ৯.৬১৮ ৯.৬১৮ 

প্রশ্ন-২ ৪.১৮৩ ৬.৫১৯ 

প্রশ্ন-৩ ৫.৪৭৭ ৪.১৮৩ 

প্রশ্ন-৪ ৮.৯৪৪ ১৯.৪৯ 

প্রশ্ন-৫ ১৬.৭৩ ২৩.৮২ 

প্রশ্ন-৬ ১১.৪ ২৮.১৫ 

প্রশ্ন-৭ ১২.৪৫ ২৪.৭৫ 

প্রশ্ন-৮ ১০.৮৪ ২৬.৫৫ 

প্রশ্ন-৯ ১০.২৫ ৫.৪৭৭ 

প্রশ্ন-১০ ৮.৯৪৪ ১২.৫৫ 
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উপযু ষি সারণীর আদলাদক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ গদবর্কদদর জ্ঞান কদিাটুকু িা সম্পদকষ একটি প্রাথখ্র ক ধারণা 

লপদেখ্রে। উপস্থাখ্রপি িথ্য অনুসাদর, সবল সম্মখ্রির খ্রদদক সূচক এদকবাদরই খ্রনদচর খ্রদদক (১০ এর ঊদধ্বষ নে)। অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রি করা উখ্রচি খ্রকনা? এরক  বািবিাে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুর্ উভদের ল  হার িাদি লক্ষয করা খ্রগদেদে ল , 

সবল অসম্মখ্রি ও অসম্মখ্রি উভদের খ্রদদক আনুপপাখ্রিক হার ঊধ্বষমুখী (১০ লথদক ৫০ মুখী, িম্ভদলখ-২)। এই ঊধ্বষমুখী লরখা 

প্র াণ কদর ল , গদবর্কদদর  দধ্য অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির ধারণা অি স্পষ্ট নে।  

 

সনািকৃি উপযু ষি স স্যাগুদলা কীভাদব স াধান করা ল দি পাদর? উপযু ষি প্রসদঙ্গ আ রা কদেকটি ধারণা খ্রনদচ 

আদলাচনা করখ্রে। খ্রবপরীি খ্রদদক, সবল সম্মখ্রির খ্রদদক এই  ািা ১০ এর নীদচ (িম্ভদলখ-২ )। সুিরাং, তুলনামূলক এই 

হার লথদক খ্রসদ্ধাদন্ত আসদি পাখ্রর ল , বাংলাদদদশর প্রচখ্রলি গদবর্ণার ধারাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সম্পদকষ গদবর্ক ও 

অংশগ্রহণকারীদদর  দনাভাব বা জ্ঞান সদন্তার্জনক নে। খ্রসদ্ধাদন্তর এই  ািাটিদক স াধান করার জন্য আ রা অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রির কদেকটি খ্রবর্ে খ্রনদে আদলাপকপাি করদি পাখ্রর। 

 

প্রথ ি. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির অনুদ াদন 

আদলাচনার শুরুদি আ রা লজদন লনব কীভাদব অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি পখ্ররচালনা করদি হে। সম্মখ্রি লনবার প্রখ্রক্রোটি কাদদর 

িারা সম্পন্ন হদব? চূোন্ত সম্মখ্রিপি কীভাদব প্রস্তুি করদি হদব?  খ্রনদচর খ্রচদি এর একটি রূপদরখা উপস্থান করা হদলা। 

 

খ্রচি ১ : অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির রূপদরখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দুই. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি একটি প্রখ্রক্রো 

প্রথদ ই আ রা লজদন খ্রনদি পাখ্রর ল , অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি খ্রক শুধুই সম্মখ্রিপি, নাখ্রক প্রখ্রক্রো? উদল্লখ্য ল , অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রির জন্য খ্রকছু শিষ রদেদে, এসব শিষ অবশ্যম্ভাবী কারদণ ধাদপ ধাদপ খ্রবদবচনা করদি হে। খ্রবর্েটি এরক  নে ল , 

একটি আদবদন পি িাদি স্বাক্ষর করদলই কাজ লশর্ হদে লগল। এর ল সব ধাপ রদেদে িার প্রদিযকটিদক প ষােক্রদ  

অনুসরণ করদি হে। প ষােক্রদ  এই অনুসরদণর কারদণ বলা  াে, অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি হদলা একটি প্রখ্রক্রো। এই প্রখ্রক্রো 

এ ন ল , খ্র খ্রন গদবর্ণাে অংশগ্রহণ করদবন িাদক ঐ গদবর্ণা ও ট্রাোল সম্পদকষ খ ূঁটিনাটি অবখ্রহি করদি হদব। 

অবখ্রহিকরদণর  াধ্যদ  অংশগ্রহণকারী লস্বোে প্রদণাখ্রদি হদে এ সম্মখ্রি জানাদবন। বনখ্রিক শিষাখ্রদর আদলাদক সুি ু

সংগখ্রিপূণ ষ গদবর্ণার জন্য প্রদোজন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি। এটি শুধু কদিাগুদলা শিষ ও নীখ্রি উদল্লখসাদপক্ষ ফদ ষ স্বাক্ষর 

করা নে। গদবর্ণাে, ট্রাোদল খ্রকংবা খ্রচখ্রকৎসাে অংশগ্রহণকারী ব্যখ্রির প্রখ্রি   ষাদা প্রদশ ষদনর জন্য লস্বোপ্রদণাখ্রদি 

সম্মখ্রির ল ৌখ্রলক লকৌশলই হদলা অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি প্রণেদনর জন্য আইনীে বা প্রাখ্রিিাখ্রনক 

কাঠাদ ার প্রদোজন রদেদে। এই কাঠাদ ার  দধ্য গদবর্ণা বা উপকারদভাগী বা লভািা ক ষকাি পখ্ররচালনা বা অনুদ াদদনর 

জন্য ইনখ্রস্টটিউশনাল খ্ররখ্রভউ লবাড ষ (আই.আর.খ্রব) থাকদি হদব। আই.আর.খ্রব এর অধীদনই লকবল অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি 

সম্পন্ন হদি হদব। উি প্রখ্রক্রোটির লক্ষদি দুটি খ্রবর্ে গুরুত্বপূণ ষ : 

 

এক. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিপদির প ষাদলাচনা করদি হদব । প ষাদলাচনাে গুরুত্ব পাদব : 

১. গদবর্ণার জন্য গৃহীি প্রদজক্ট  থাকদি হদব। 

২. প্রদজক্টটিদি ল সব প্রিাবনা থাকদব িাদক অবশ্যই স্পষ্ট, লবাধগম্য, সহজ ও সরল পাঠদ াগ্য হদি হদব। সদব ষাপখ্রর 

প্রিাবনাে লগাো প্রদজদক্টর ধারণার প্রখ্রিফলন থাকদি হদব। 

দুই. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির আদাদের জন্য প্রখ্রক্রোটি প ষাদলাচনা করার প্রদোজন রদেদে। এখাদন প্রদ াজয হদলা :  

গদবর্ণা িথ্যাখ্রদ স্পন্সর 

ইনখ্রস্টটিউশনাল খ্ররখ্রভউ লবাড ষ 

লবাড ষ 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি চূোন্ত সম্মখ্রি পি 
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কার জন্য অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি? লক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি আদাে করদবন? লকাথাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি লনওো হদব? 

কীভাদব লনওো হদব? এসব খ্রবর্দে সুস্পষ্ট ধারণা থাকদি হদব। 

প্রশ্ন হদলা সম্মখ্রি প্রখ্রক্রো কীভাদব সম্পন্ন করদি হদব? অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রক্রোটিদক আ রা এভাদব লদখাদি পাখ্রর: 

 

খ্রচি ২: সম্মখ্রি প্রখ্রক্রো 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সম্মখ্রির লগাো প্রখ্রক্রোটি সম্পন্ন করার জন্য চারটি ধাপ অনুসরণ করদি হদব। ধারাবাখ্রহকভাদব এর  দধ্য থাকদব 

প ষাদলাচনা, মূল্যােন, পুঙ্খানুপুঙ্খ খ্রবদির্ণ ও সম্মখ্রি প্রদান। এ চারটি ধারা প ষােক্রদ  চারটি ধাদপ সম্পন্ন হদব। সম্মখ্রির 

পখ্ররপূণ ষ প্রখ্রক্রোটিদক এভাদব লদখাদি পাখ্রর :  

 

wPÎ ৩: AeMwZµ‡g m¤§wZi cwic~Y© cÖwµqv 

 

 

 

 

 

 

 

প্রথ  ধাপ :  াদদর সম্মখ্রি প্রদোজন িাদদরদক মুি ও স্বাধীনভাদব খ্রবদবচনাে আনদি হদব। লকাদনাধরদনর প্রখ্রিবন্ধকিা, 

প্রদলাভন খ্রকংবা ভে-ভীখ্রি প্রদশ ষন কদর সম্মখ্রি আদাে করা  াদব না। ল  খ্রবর্েটিদি সম্মখ্রি প্রদাদনর জন্য বলা হদে -- লস 

সম্পদকষ িাদক স্পষ্ট, খ ূঁটিনাটি জানাদি হদব ল ন ঐখ্রবর্দে অংশগ্রহণকারীর লকাদনা অস্পষ্টিা না থাদক। লগাো খ্রবর্ে 

সম্পদকষ িথ্য, র্েনা, স স্যা, লক্ষয, ফলাফল ইিযাখ্রদ প্রদোজন হদল পুনরাবৃখ্রত্ত করদি হদব। সুখ্রনখ্রদ ষষ্ট প ষাে প ষন্ত 

অংশগ্রহণকারী ও প্রথ পক্ষ উভেই প্রশ্ন কদর স স্যাটি সম্পদকষ লজদন খ্রনদি পারদবন। অংশগ্রহণকারীদকও প্রশ্ন করার 

পূণ ষাঙ্গ স্বাধীনিা খ্রদদি হদব। প্রদোজদন স েদক্ষপণও করা ল দি পাদর। অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণদক সখ্রক্রে ও খ্রনখ্রশ্চি 

করার জন্য গদবর্ণার খ্রবর্েবস্তু খ্রনদে িার সদঙ্গ প ষাদলাচনা করা ল দি পাদর। প ষাদলাচনা এ ন হদি হদব ল ন 

অংশগ্রহণকারী গদবর্ণা সংখ্রিষ্ট খ্রবর্োখ্রদ খ্রনদে প্রশ্ন খ্রজদজ্ঞস করদি পাদর। গদবর্ণা সংখ্রিষ্ট খ্রবর্দে িথ্য সরবরাহ করদি 

হদব স্পষ্ট ও লবাধগম্য ভার্াে। লবাধগম্য করার জন্য কদেকটি শিষ অনুসরণ করা প্রদোজন:  

১. িথ্যটি প্রদোজদন পুনোঃপুন উপস্থাপন করা। 

২. িথ্য সম্পদকষ  থা থ জ্ঞান হদেদে খ্রকনা িা  াচাই বাোই করা। 

৩. প ষাদলাচনার জন্য স েজ্ঞানও জরুখ্রর। 

খ্রিিীে ধাপ : ল  খ্রবর্ে সম্পদকষ সম্মখ্রি লনওো প্রদোজন লস সম্পদকষ অংশগ্রহণকারীদক সকল িথ্যাখ্রদ জানাদি হদব। 

স স্যা বা খ্রবর্দের অন্য লকাদনা খ্রবকল্প আদে খ্রক-না খ্রবকদল্পর ঝুূঁখ্রক ও উপকার খ্রক িাও িাও অংশগ্রহণকারীদক অবখ্রহি 

করদি হদব।  

লরাগী ও খ্রচখ্রকৎসদকর 

 দধ্য লবাঝাপো 

নাস ষ/ গদবর্ক ও িত্ত্বাবধােক িারা 

খ্ররখ্রভউ 

গদবর্ণার সদঙ্গ সংখ্রিষ্ট  সকল 

খ্রবর্ে খ্রনদে অংশগ্রহণকারী 

সদঙ্গ আদলাচনা 

   

 ার সম্মখ্রি খ্রনদব িার সদঙ্গ লগাো 

খ্রবর্ে খ্রনদে কথা বলদি হদব।বলদি 

হদব। 

আদলাচনা 
খ্ররখ্রভউ সম্পৃিিা 

 

স েজ্ঞান স্বাক্ষর 

সম্মখ্রিপদি অবশ্যই 

স্বাক্ষর থাকদি হদব 

 

প্রথ  ধাপ 

প ষাদলাচনা : লখ্রক্ষি 

খ্রবর্েটি সম্পদকষ 

অংশগ্রহণকারীদক স্পষ্ট 

ধারণা প্রদান করদি হদব। 

খ্রিিীে ধাপ 

মূল্যােন : 

ঝুূঁখ্রক, লাভ ও 

উপকার 

র্তিীে ধাপ 

প ষাদলাচনার 

পুঙ্খানুপুঙ্খ খ্রবদির্ণ 

চতুথ ষ ধাপ 

সম্মখ্রিপি 

প্রদান 
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র্তিীে ধাপ. এ ধাপটি হদলা সখ্রক্রেিার পব ষ। এ প ষাদে ট্রাোদল বা গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীদক প্রদোজনীে কাগজপি, 

সম্মখ্রিপি সরবরাহ করদি হদব। অংশগ্রহণকারী  খ্রদ অক্ষ  বা খ্রনখ্রিে হে িাহদল উি কাগজপি িার খ্রনকোত্মীে, র্খ্রনি 

বন্ধু গ্রহণ করদি পারদবন।  

 

খ্রিন. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিপদির শিষাখ্রদ 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি পদি কী করা হদব, আর কী করা   াদব না িারও একটি স্পষ্ট িাখ্রলকা থাকদব।  

 

 

 

 

 

 
 

 

একই ফদ ষর দুটি অংশ থাকদব। িদব উদল্লখ্য ল , গদবর্ণার লক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির স্বরূপ, আর ডািার খ্রচখ্রকৎসক 

সম্পদকষর লক্ষদি অবগখ্রি সম্মখ্রির স্বরূপ অখ্রভন্ন হদব না। ল  ন, গদবর্ণার লক্ষদি ল  অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিপি প্রদান করা 

হদব িার দুটি অংশ থাকদব:  

ক. প্রথ  অংদশ গদবর্ণা সম্পদকষ িথ্যাখ্রদ থাকদব, 

খ. খ্রিিীে অংদশ থাকদব িথ্যাখ্রদর খ্রভখ্রত্তদি অংশগ্রহণকারীর সম্মখ্রি প্রদান।  

এ দুটি একসাদথ খ্র দল হদব ‘অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিপি’। গদবর্ণার লক্ষদি অংশগ্রহণকারী জনদগািীর মূল্যদবাধ, খ্রবোস, 

সংস্কৃখ্রি ও লবাদধর সদঙ্গ স ন্বে কদর ভার্া ব্যবহার করদি হদব। লগাো প্রখ্রক্রোটিদক এভাদব লদখাদনা ল দি পাদর : 

খ্রচি ৪ : সম্মখ্রিপদি ভার্ার ধরন ও স্পষ্টিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক. কখন সম্মখ্রি সম্মখ্রির আদরকটি শিষ হদলা এর সাক্ষযগ্রহণ প্রখ্রক্রো। সম্মখ্রির সাক্ষযগ্রহণ প্রখ্রক্রোে ল সব খ্রবর্ে গুরুত্ব 

পাদব : 

১. কখন সম্মখ্রি খ্রনদি হদব? 

২.  খ্রদ প্রখ্রিিাদনর আই.আর.খ্রব’র চাখ্রহদা থাদক িাহদল লস ল ািাদবক িা সম্পন্ন করদি হদব। 

সম্মখ্রি  খ্রদ ল ৌখ্রখকভাদব হে লসদক্ষদি সাদক্ষযর প্রদোজন রদেদে। এ নও হদি পাদর অদনক আই.আর.খ্রব িাদদর 

প্রখ্রিিাদনর চাখ্রহদা ল ািাদবক সাক্ষয চাইদি পাদর। 

খ. প্রশ্ন হদলা লক সাক্ষয হদি পারদব? চল ান গদবর্ণা লথদক খ্রনরদপক্ষ, খ্রকংবা গদবর্ণা  ারা পখ্ররচালনা করদেন িাদদর 

সদঙ্গ আত্মীেিা বা বন্ধুদত্বর সম্পকষ লনই লকবল িারাই সাক্ষী হদি পারদবন। এই সাক্ষীদক খ্রনোঃশিষভাদব অংশগ্রহণ করদি 

হদব, সংখ্রিষ্ট ব্যখ্রিবগ ষ িারা খ্রিখ্রন লকাদনাভাদব প্রভাখ্রবি হদি পারদবন না। 

 

 া করদি হদব 

সহজ সরল কদর প্রিাবনা বা লপ্রাদোকল খ্রলখন, 

লোে ও সহজ শব্দ ব্যবহার করুন। 

স স্যার আদদ্যাপান্ত বণ ষনা করদি হদব। 

গদবর্ণা লথদক প্রাপ্ত ঝুূঁখ্রক ও মুনাফার খ্রববরণ থাকদি 

হদব। 

সহােক বা সহদ াগী শদব্দর লক্ষয ও উদিশ্য 

ল ািাদবক ব্যবহার করদি হদব। 

 া করা উখ্রচি নে 

জটিল শব্দ বা ধারণার ব্যবহার, 

জটিলধরদনর ফর  ব্যবহার, 

ফদ ষ অপ্রদ াজনীে িথ্য ও বণ ষনা উপস্থাপন 

করা, ব্যখ্রিসত্তার প্রখ্রি অ-শ্রদ্ধা প্রদশ ষন, 

 

গবেষণার বেষয়বে জটিল ও অপ্রাসবিে রাখা 

 

সম্মখ্রিপিটি পাঠদ াগ্য , সহজ  

ও লবাধগম্য হদি হদব। 

ল খ্রডদকল পখ্ররভার্া 

 দিাো ক -ব্যবহার েরা 

যায় েরােরা যায় 

cÖPwjZ †h †Kv‡bv K_¨ixwZ 

e¨envi cwinvi Ki‡Z 

n‡e| 

 

ভার্া ল াগাদ াদগর 

কারণ লদখ্রখদে 

কাউদক বাদ লদওো 

 াদব না। 

গদবর্ণা প্রখ্রিদবদদনর সদঙ্গ 

অবশ্যই সম্মখ্রিপদির 

অনুবাদটিও থাকদি হদব। 

অনুবাদ  থা থ খ্রকনা িা 

লবাদঝ লনবার দাখ্রেত্ব 
গদবর্দকর খ্রনজস্ব 

িাদেন্ট বা অংশগ্রহণকারী বা 

খ্রভখ্রক্ট  বা লরাগী  খ্রদ খ্রবভার্ী হন 

লদা-ভার্ী বা ব্যাখ্যাকাদরর িথ্যাখ্রদ 

আই.আর.খ্রব কর্তষক সংরখ্রক্ষি রাখদি হদব। 

 
GKRb ¯^vÿxi Dcw¯’wZ‡Z 

n‡Z n‡e| 

 

Aek¨B †`v-fvlx I e¨vL¨vKvi  

jvM‡e, 

অংশগ্রহণকারী জনদগািীর খ্রবোস, 

কৃখ্রষ্ট ও মূল্যদবাধদক গুরুত্ব খ্রদদি 

হদব। 
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চার. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  াচাই-বাোই প্রখ্রক্রো: লপ্রাদোকল অনুসাদর ল  লকাদনা গদবর্ণা ক ষ শুরু করবার পূদব ষ 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি একটি পূব ষশিষ। ল খ্রদন সম্মখ্রিপি স্বাক্ষরসহ সম্পাদদনর সকল প্রখ্রক্রো স াপ্ত হদব লসখ্রদন লথদকই 

লপ্রাদোকল অনুসাদর পরীক্ষা-খ্রনরীক্ষা শুরু করা  াদব। িদব গদবর্ণা লরকদড ষর অংশ খ্রহদসদব সকল িথ্য ক্র ান্বখ্রেক রীখ্রি 

অনুসাদর সংরক্ষণ রাখদি হদব। 

 

পাঁচ. খ্রবপন্ন জাখ্রিদগািীও অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি : খ্রবপন্ন জাখ্রিদগািীর (Vulnerable Population) লক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রির জন্য খ্রবদশর্ খ্রকছু শিষ অনুসরদণর প্রদোজন রদেদে। এজন্য গদবর্কদক লজদন খ্রনদি হদব খ্রবপন্ন জাখ্রিদগািীর 

সদস্য কারা? আর শিষসমূহইবা কী? খ্রশশু ও কদেখ্রদ, নন-ইংখ্রলশ ভার্াভাখ্রর্ (ল  ন আরবী ভার্াভাখ্রর্), গভষবিী নারী, 

অথ ষতনখ্রিকভাদব খ্রপখ্রেদে থাকা ব্যখ্রি, শারীখ্ররকভাদব  ারাত্মক অসুস্থ, দুরাদরাগ্য ব্যখ্রধদি আক্রান্ত,  ানখ্রসকভাদব খ্রবকারগ্রি 

ব্যখ্রি, জ্ঞাখ্রনক খ্রদক লথদক সা থ ষহীন (Cognitively Impaired) এদদরদক খ্রবপন্ন জাখ্রিদগািী খ্রহদসদব খ্রবদবচনা করদি 

হদব। খ্রবপন্ন ও সা থ্যষহীন ব্যখ্রিরা প্রাে লক্ষদিই স্বাধীন সম্মখ্রি খ্রদদি পাদর না। অদনকদক্ষদি িাদদরদক খব অনাোদস, 

সহদজ খ্রকংবা না  াি চাপ প্রদোদগ সম্মখ্রি লনওো হদে থাদক। শারীখ্ররক ও  ানখ্রসক কারদণ িারা সীখ্র ি স্বাধীনিা 

উপদভাগ কদর থাদক।  

েে. গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর বেস : অংশগ্রহণকারী  খ্রদ ১৮ বেদরর নীদচ হে িাহদল কীভাদব সম্মখ্রি আদাে করদি 

হদব? ১৮ বেদরর নীদচ সম্মখ্রির প্রদোজনটি  াইনর লকস খ্রহদসদব গণ্য হদব। অধীনস্থ/ াইনর লকদসর লক্ষদি প্রখ্রক্রো এভাদব 

সম্পন্ন হদব:                                             

খ্রচি ৫ : অংশগ্রহণকারীর বেস 

 

 

 

 

 

 

 

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সংরক্ষণ পদ্ধখ্রি কীরক  হদব? 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিপি সংরক্ষণ করার জন্য পদ্ধখ্রি অনুসরণ করদি হদব। এই পদ্ধখ্রি অনুসরণ করার প্রখ্রক্রোটি নীদচ 

লদখাদনা হদলা : 

সারণী ৫ : অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সংরক্ষণ পদ্ধখ্রি 

 

 লরকড ষ অব ইনফর ড কনদসন্ট (অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সংরক্ষণ) 

(অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি পখ্ররচালনার জন্য আইনীে প্রখ্রিিান) 

আই.আর.খ্রব আই 

অনুদ াখ্রদি গদবর্ণা খ্রশদরানা  :  

সম্মখ্রিদািার না  :                                                  হাসপািাল বা গদবর্ণা প্রখ্রিিাদনর না  : 

ঠিকানা :  গদবর্ণা প্রধাদনর না  ও ঠিকানা 

অংশগ্রহণকারীর সম্মখ্রির িাখ্ররখ  : 

গদবর্ণা প্রিাবনার খ্রববরণ        : ক. লক্ষয ও উদিশ্য, খ. গদবর্ণাে ব্যবহৃি পদ্ধখ্রি, গ. গদবর্ণার পখ্ররখ্রধ 

অংশগ্রহণকারীদক খ্রক লকাদনা ড্রাগ লসবন করাদি হদেদে ?  হযাঁ :         না : 

 খ্রদ হযাঁ হে িাহদল :  ১. ড্রাদগর না , ২. গদবর্ণা পরীক্ষার জন্য খ্রক এসব ড্রাগ ব্যবহার করা হদেদে, অথবা 

করা হদব? 

অংশগ্রহণকারীর খ্রবদশর্ লকাদনা বািবিা আদে খ্রকনা?  

ল  ন, ধ ীে খ্রবোস, সাংস্কৃখ্রিক ও কৃখ্রষ্টগি অবস্থান 

১৮ বেদরর 

নীদচ 

খ্রপিা/ ািা বা 

আইনীে অখ্রভভাবক 

সম্মখ্রি জানাদি 

পারদবন 

ববধ অখ্রভভাবক 

খ্রশশুর পদক্ষ সম্মখ্রি 

খ্রদদি পারদবন 

৭-১২ = ল ৌখ্রখক সম্মখ্রি 

১৩-১৮  = খ্রলখ্রখি সম্মখ্রি 

খ্রপিা- ািার সম্মখ্রির প্রদোজন 

রদেদে। 

প্রখ্রক্স-সম্মখ্রি পি 
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সম্মখ্রিপদি চূোন্তকরণ প্রসদঙ্গ  

কীভাদব চূোন্তপি খ্রনধ ষারণ করদি হদব লস সম্পদকষও গদবর্দকর ধারণা থাকদি হদব। এখাদন হেদিা একজন গদবর্ক আই. 

আর.খ্রব খ্রনধ ষাখ্ররি লপ্রা-ফ ষা ও গঠন লকৌশল ল দন খ্রনদি হদব। 

 

খ্রচি ৬: কীভাদব সম্মখ্রিপি চূোন্ত করদি হদব? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি  দনাভাব ? 

খ্রবখ্রভন্ন গদবর্ণা প্রখ্রিিাদন গদবর্ক, অংশগ্রহণকারীদদর অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি প্রসদঙ্গ  দনাভাব জানার জন্য গদবর্ণাে 

খ্রনদনাি প্রশ্নাখ্রদ খ্রনদে আদলাচনা করা হদেদে। ব্যবহৃি িথ্যাখ্রদ এখাদন উপস্থাপন করা হদলা : 

 

 

সারণী ৬: অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি গদবর্কদদর  দনাভাব 

প্রশ্ন : আপখ্রন খ্রক  দন কদরন গদবর্ণা শুরুর পূদব ষ অংশগ্রহণকারীর অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি লনবার প্রদোজন রদেদে? 

 নারী  (সংখ্যা : ১২০)  পুরুর্ ( সংখ্যা : ১৮০) 

প্রখ্রিপাদ্য খ্রবর্ে/ লাইকাে ষ লস্কল   

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ৩ 

 

৪   

 

৫ 

১. অংশগ্রহণকারীর স্ব-শাসন ও   ষাদা রক্ষার 

কারদণ সম্মখ্রি লনওো প্রদোজন 

৩০ ৩৫ ২৫ ২০ ১০ ৪০ ৪০ ৪৫ ৩৫ ২০ 

২. অংশগ্রহণকারীর খ্রকদস সম্মখ্রি খ্রদদব খ্রকংবা 

খ্রদদব না লস প্রসদঙ্গ িার স্বাধীনিা রদেদে,

  

২৫ ৩০ ২০ ২৫ ২০ ৪৫ ৩০ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৩. গদবর্দকর গদবর্ণা কাজ সুিুভাদব সম্পন্ন 

করার স্বাদথ ষ গদবর্ণাে অংশগ্রহণ করা উখ্রচি

  

৩০ ২৫ ২৫ ২৫ ১৫ ২৫ ২৫ ৩০ ২০ ২০ 

 

উপযু ষি সারণী- ৫ এর আদলাদক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি নারী গদবর্কদদর প্রখ্রিখ্রক্রোর ধরনটি খ্রনদচর িম্ভদরখাে 

লদখাদনা ল দি পাদর : 

 

সম্মখ্রি প্রদাদনর 

সা থ্যষ আদে খ্রকনা 

? 

খ্রনখ্রশ্চি করদি হদব : 

গদবর্ণাে অংশগ্রহদণর ফদল 

লকাদনা ঝুূঁখ্রক সৃখ্রস্ট হদব না। 

গদবর্ণাক ষ খ্রবলম্ব 

করা  াদব না 

গদবর্ণা ক ষ চল ান 

রাখদি হদব 

m¤§wZ cÖ‡qvRb 

সা থ্যষ না থাকদল  

অংশগ্রহণকারী  

সম্মখ্রির জন্য 

প্রাথখ্র ক খ্রবর্োখ্রদ 

 াচাই-বাোইকরণ 

িথ্য উপাত্ত সংগ্রদহ 

লগাপনীেিা রক্ষা 

cÖw· m¤§wZ : 

wbKUvZ¥xq, ev eÜz 

পালনীে শিষসমূহ  

লক্ষয উদিশ্য সংবখ্রলি সম্মখ্রিপি সরবরাহ করা 

সংখ্রিষ্ট গদবর্ণা বা ট্রাোদল  খ্রদ নতুন লকাদনা িথ্য 

থাদক িাহদল অংশগ্রহণকারীদক িা অবখ্রহি করদি 

হদব 
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িম্ভদলখ ২ :  অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি নারী গদবর্কদদর  দনাভাব      

 

 

 

িম্ভদলখ ৩ :  অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি পুরুর্ গদবর্কদদর  দনাভাব 

 

      

                                                                                  

উপযু ষি িম্ভদলখ (িম্ভদলখ ২ [ নারী গদবর্কদদর জন্য] ও ৩ [ পুরুর্ গদবর্কদদর জন্য] ) সবল-অসম্মখ্রি ও অসম্মখ্রি 

উভেই ৩০-৩৫ [িদুধ্বষ] লস্কদলর  দধ্য রদেদে। সবল-অসম্মখ্রির জন্য নারী গদবর্কদদর অবস্থান : প্রশ্ন-১ ও প্রশ্ন-৩ সাদপদক্ষ 

৩০ লস্কল, আর প্রশ্ন-২ সাদপদক্ষ ২৫  ািাে। উি লস্কল লথদক আ রা বলদি পারখ্রে ল , অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি নারী 

গদবর্কদদর সম্মখ্রি (সবল সম্মখ্রিসহ) অদপক্ষাকৃি দুব ষল। তুলনামূলকভাদব সবল-অসম্মখ্রিই খ্রক্রোশীল (লস্কল ৩০-৩৫ 

প ষন্ত)। আবার, একই সারণীর িথ্য উপাদত্তর  দধ্য পুরুর্ গদবর্কদদর অবস্থাটি লক্ষ করা  াক। উপযু ষি িম্ভদরখাে 

(িম্ভদলখ  ৩ ) সবল-অসম্মখ্রি ও অসম্মখ্রি উভেই ২৫-৩৫ লস্কদলর  দধ্য, অন্যখ্রদদক সবল সম্মখ্রি হদলা ১০-২০ লস্কল প ষন্ত। 

এই লস্কল লথদক আ রা বলদি পারখ্রে ল , অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রখ্রি (পুরুর্) গদবর্কদদর সম্মখ্রি (সবল সম্মখ্রিসহ) 

অদপক্ষাকৃি দুব ষল। তুলনামূলকভাদব সবল অসম্মখ্রিই খ্রক্রোশীল (লস্কল ২৫-৪৫ প ষন্ত)। নারী ও পুরুর্ উভে গদবর্কদদর 

অবস্থানই একই প ষাদে রদেদে। 

 

উি গদবর্ণাে আ রা আদরকটি খ্রবর্দে খ্রনরীক্ষা চাখ্রলদেখ্রে, িাহদলা বাংলাদদদশ গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির 

অনুশীলদনর  ািা কীরক ? এ প্রসদঙ্গ আ রা গদবর্কদদর খ্রনদন্মাি খ্রবর্োখ্রদর ওপর প্রশ্ন কখ্রর। এসব প্রদশ্নর খ্রভখ্রত্তদি প্রাপ্ত 

ফলাফলদক এখাদন উপস্থাপন করা হদলা: 
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সারণী ৭: অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির অনুশীলন 

অংশগ্রহণকারী =১৬০ 

জন 

অংশগ্রহণকারী ১২০ জন নারী সংখ্যা পুরুর্ সংখ্যা 

1. গদবর্ক খ্রহদসদব 

আপখ্রন খ্রক 

অংশগ্রহণকারীর 

সম্মখ্রিদক গুরুত্ব লদন? 

 

2. অথবা সম্মখ্রি খ্রনদে 

গদবর্ণা পখ্ররচালনা 

কদরন? 

 

সা াখ্রজক খ্রবজ্ঞান অনুর্দ ( সংখ্যা 

= ৬০ জন) 

নারী = ( ৩০জন) 

পুরুর্ = ( ৩০ জন) 

সবল 

অসম্মখ্রি  

6 সবল অসম্মখ্রি 7 

অসম্মখ্রি 6 অসম্মখ্রি 6 

খ্রসদ্ধান্তহীনিা    7 খ্রসদ্ধান্তহীনিা   7 

সম্মখ্রি 6 সম্মখ্রি 6 

mej  m¤§wZ    5 mej  m¤§wZ    4 

কলা ও  ানখ্রবকী অনুর্দ   ( msL¨v 

20 Rb) 

bvix = ( 10Rb) 

cyyiæl = ( 10 Rb) 

সবল 

অসম্মখ্রি 

3 সবল অসম্মখ্রি 2 

অসম্মখ্রি 3 Am¤§wZ     1 

খ্রসদ্ধান্তহীনিা 2 খ্রসদ্ধান্তহীনিা 2 

সম্মখ্রি 1 সম্মখ্রি 3 

সবল সম্মখ্রি 1 সবল সম্মখ্রি 2 

প্রাণখ্রবজ্ঞান (সংখ্যা =৩০  জন) 

bvix = ( 15Rb) 

cyyiæl = ( 15 Rb) 

সবল 

অসম্মখ্রি 

4 mej  

Am¤§wZ  

4 

অসম্মখ্রি  5 Am¤§wZ     5 

খ্রসদ্ধান্তহীনিা 3 wm×všÍnxbZv    2 

সম্মখ্রি 2 সম্মখ্রি 3 

সবল সম্মখ্রি 2 সবল সম্মখ্রি 1 

খ্রচখ্রকৎসাখ্রবজ্ঞান   

(msL¨v =40 Rb) 

bvix = ( 20Rb) 

cyyiæl = ( 20 Rb) 

সবল সম্মখ্রি 8 সবল সম্মখ্রি 7 

অসম্মখ্রি 10 অসম্মখ্রি 6 

wm×všÍnxbZv   6 wm×všÍnxbZv    4 

m¤§wZ     4 m¤§wZ     6 

mej  m¤§wZ    4 mej  m¤§wZ   2 
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উপযু ষি সারণী লথদক আ রা বুঝদি পারখ্রে ল , অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি খ্রবর্দে গদবর্কদদর জ্ঞান খ্রনন প ষাদের। এই খ্রনন 

প ষাদের জ্ঞাদনর  ািা খ্রনদদ ষশ কদর ল , গদবর্ণা পখ্ররচালনার স ে গদবর্কগণ অবগিখ্রক্রদ  সম্মখ্রির খ্রবর্দে স্পষ্ট জ্ঞান 

খ্রনদে কাজ শুরু কদরন খ্রন। উি িথ্য-উপাত্ত অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রদশ্ন গদবর্কগণ খব একো সদচিনও নন। অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রির প্রখ্রি গদবর্কদদর সবল অসম্মখ্রি এখ্রবর্েটিই ইখ্রঙ্গি কদর।  

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির কারদণ গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারী সম্মখ্রি হদব ঐখ্রেক। ঐখ্রেক সম্মখ্রির (Voluntary Consent) 

অথ ষ হদলা  লকাদনা প্রকার চাপ বা লজারজবরদখল কদর অংশগ্রহণকারীর সম্মখ্রি আদাে করা  াদব না। অংশগ্রহণকারীদক 

গদবর্ণার লগাো পখ্ররখ্রস্থখ্রি বুখ্রঝদে, এর ঝুূঁখ্রক ও উপকার সম্পদকষ অবখ্রহি কদর িার অংশগ্রহণ  খ্রনখ্রশ্চি করদি হদব। 

এজন্য বলা হে —হাসপািাদল লরাগীর, আর গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর অখ্রধকাদরর খ্রনরাপত্তা প্রদাদন সাহায্য কদর থাদক 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি । সম্মখ্রি একাধাদর অংশগ্রহণকারী ও লরাগীর   ষাদা, ও িাদদর প্রখ্রি খ্রকভাদব সম্মান প্রদশ ষন করদি 

হদব লস সম্পদকষ খ্রনদদ ষশনা খ্রদদে থাদক। ল  গদবর্ণাে  ানুর্দক সাবদজক্ট খ্রহদসদব খ্রনদি হদব লসখাদন অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি 

হদলা প্রাথখ্র ক বনখ্রিক নীখ্রি। এর ফদল গদবর্ণার অংশগ্রহণকারী বুঝদি পাদর ল , সংখ্রিষ্ট গদবর্ণার স্বরূপ কী, খ্রকংবা 

 ানুর্ ও স াদজর জন্য িা কদিাো কাদজ আসদব। এসব খ্রবদবচনা সা দন লরদখ একজন অংশগ্রহণকারী সজ্ঞাদন ও 

ইোকৃিভাদব সম্মখ্রি জানাদি পাদর লস িাদি অংশগ্রহণ করদব খ্রকনা। 

ক. অংশগ্রহণকারীর জন্য  

 ১. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি কী? 

২. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির সাদথ কারা যুি? 

৩. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিদি কারা সম্মখ্রি খ্রদদি পাদর? 

৪.অংশগ্রহণকারীর লাভ-ক্ষখ্রি কী কী রদেদে? 

 

খ. প্রখ্রিিাদনর জন্য 

১. আই.আর.খ্রব অনুদ াদন রদেদে খ্রকনা? 

২. আন্তজষাখ্রিক রীখ্রি অনুসরণ করা হদেদে খ্রকনা? 

৩. সদস্য অন্তর্ভ ষখ্রির লক্ষদি খ্রভন্ন খ্রভন্ন  খ্রডখ্রসখ্রেন  ও খ্রবদশর্জ্ঞিার  ানদি  ানা হদেদে খ্রকনা? 

 

গ. গদবর্কদদর জন্য :  

১. অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি কী? ও  

২. এর উপাদানসমূহ কী কী? 

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির ল ৌখ্রলক উপাদান 

গদবর্ণার লক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির উপাদানসমূহ কী হদব? এখাদন অংশগ্রহণকারীদক গুরুত্ব খ্রদদি হদব। এই গুরুদত্বর 

 দধ্য ল সব িথ্য উপাত্ত খ্রবদবচনাে রাখদি হদব িা হদলা : গদবর্ণা-পখ্ররকল্পনা, ঝুূঁখ্রক ও উপকার, অংশগ্রহদণর জন্য খ্রবকল্প 

লকাদনা ব্যবস্থা আদে খ্রকনা, গদবর্ণার ল োদকাল, লসখাদন অংশগ্রহণকারীর অবস্থান কীরক  হদব িা জানাদি হদব। 

গদবর্ণা-সাবদজক্ট খ্রক লস্বোশ্রদ র খ্রভখ্রত্তদি অংশগ্রহণ করদে? নাখ্রক পাখ্ররশ্রাখ্র দকর খ্রবখ্রন দে? এ সম্পদকষ 

অংশগ্রহণকারীদক স্পষ্ট িথ্য জানাদি হদব। ব্যখ্রিগি িথ্য সমূদহর লগাপনীেিার প্রদশ্ন গদবর্দকর অবস্থান কী হদব িাও 

জানাদি হদব। গদবর্ণাে অংশগ্রহদণর পূদব ষ অংশগ্রহণকারীর পখ্ররপূণ ষ িথ্য অখ্রধকার থাকদি হদব। গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রিদি নুদর বাগ ষ লকাড রীখ্রি অনুসরণ করদি হদব। নুদর বাগ ষ লকাড ঐখ্রেক সম্মখ্রির (Voluntary Consent) উপর 

গুরুত্ব প্রদান কদরদে। উি লকাড অনুসাদর, ঐখ্রেক সম্মখ্রি হদলা : গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর পেন্দ খ্রনব ষাচন করার সা থ্যষ 

থাকদি হদব। এই সা থ্যষ ইখ্রঙ্গি কদর ল , অংশগ্রহণকারীদক লকাদনা প্রকার চাপ প্রদোদগর  াধ্যদ , প্রিারণার সাহাদয্য, 

খ্র থ্যা ও খ্রবভ্রান্ত িথ্য উপস্থাপদনর  াধ্যদ  িাদক প্রভাখ্রবি করা  াদব না। এ ন খ্রক ক্ষ িা প্রদোগ ও জীবননাদশর হু খ্রক 

খ্রদদে সম্মখ্রি আদাে করা  াদব না। ল  খ্রবর্ে সম্পদকষ গদবর্ণা করা হদে লস সম্পদকষ অংশগ্রহণকারীর প ষাপ্ত জ্ঞান থাকদি 

হদব। উি জ্ঞাদনর আদলাদক গৃহীি খ্রসদ্ধান্ত সম্পদকষ িার স্পষ্ট লবাধ ও উপলখ্রব্ধ থাকদি হদব।  এসব শিষ থাকার অথ ষ হদলা 

অংশগ্রহণকারীর খ্রসদ্ধান্তটিদক সমৃদ্ধ করা। 
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সম্মখ্রিপি কী ধরদনর হদব?  

উি ফরদ  ল সব খ্রবর্ে সুখ্রনখ্রদ ষষ্টভাদব উদল্লখ থাকদি হদব : 

প্রথ ি. ক. গদবর্ণার লক্ষয ও উদিশ্য কী?,  

খ. গদবর্ণাটি লকন করা হদে?, 

গ. কী ধরদনর লক্ষয বা উদিশ্য উি গদবর্ণার  াধ্যদ  অজষন করা  াদব?, 

র্. উি গদবর্ণার ফলাফল  ানবজাখ্রির কী উপকাদর আসদি পাদর?, 

ে. জ্ঞাদনর খ্রবকাশ, ঔর্ধ বা খ্রচখ্রকৎসার লক্ষদি এ গদবর্ণা কী ধরদনর সাহায্য করদি সক্ষ ? 

চ. প্রদোকদলর লক্ষয উদিশ্য কী? 

ে. অনুদ াদন : গদবর্ণা শুরু করার জন্য অনুদ াদদনর প্রদোজন রদেদে। অনুদ াদদনর জন্য গদবর্ণা প্রদোকল 

আইআরখ্রবদি (IERB: Institutional Ethics Review Committee) উপস্থাপন করদি হদব। গদবর্ণা পর্ ষদ (IERB) 
 খ্রদ প্রদোকদলর লক্ষয উদিশ্য সম্পদকষ সন্তুষ্ট না হন িাহদল লসোদক বাখ্রিলও কদর খ্রদদি পাদরন।   

জ. গদবর্ণা কাঠাদ া (The study design): অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিপদি অবশ্যই গদবর্ণার খ্রডজাইন সম্পদকষ িথ্য থাকদি 

হদব। এই িদথ্যর খ্রভখ্রত্তদি লরাগী বা অংশগ্রহণকারী লজদন  াদবন গদবর্ণার ধরন ও প্রকৃখ্রি সম্পদকষ। 

 

ঞ. ঝুূঁখ্রক ও উপকার : প্রােস েই গদবর্ণা লব্ধ ফলাফল লথদক উপকার বা ঝুূঁখ্রক আসদি পাদর। উি গদবর্ণাে অংশগ্রহদণর 

ফদল অংশগ্রহণকারী কী কী উপকার লপদি পাদরন, অথবা কী ধরদনর ক্ষখ্রির সমু্মখীন হদি পাদর িা জানাদি হদব। 

দাখ্রেত্বজ্ঞান ও আস্থার সদঙ্গ গদবর্ক িার অংশগ্রহণকারীদক প্রাসখ্রঙ্গক িথ্যাখ্রদ জানাদবন। গদবর্ক বা খ্রচখ্রকৎসক ল ন 

ভেখ্র খ্রশ্রি ঢং-এ খ্রবর্েটি উপস্থাপন না কদরন। উপস্থাপনা হদি হদব এদকবাদরই খ্রনদ ষাহ, সাদা াো এবং লকাদনা প্রকার 

ভখ্রণিা ব্যখ্রিদরক। 

ে. গদবর্ণা বা খ্রচখ্রকৎসার স েকাল. গদবর্ণা পখ্ররচালনার পূদব ষ অংশগ্রহণকারীদক অবশ্যই গদবর্ণার স েকাল জানাদি 

হদব। গদবর্ণার স েকালও অংশগ্রহণকারীদক জানাদি হদব। এদি কদর অংশগ্রহণকারী লজদন  াদব কখন গদবর্ণা শুরু 

হদব, আর কখন িা লশর্ হদব। এ িথ্য অংশগ্রহণকারীর পখ্ররকল্পনা ও  ানখ্রসক প্রস্তুখ্রিদি সাহায্য করদব।  

ঠ. ঐখ্রেক ক্ষ িা (Voluntariness). একটি আদখ্রশ ষক বািবিাে এোই প্রিযাখ্রশি ল , একজন ব্যখ্রির লকাদনা প্রিাব 

স্বাধীনভাদব গ্রহণ বা বজষন করার অখ্রধকার রদেদে। ল  লকাদনা প্রিাবনা গ্রহদণর স ে অবশ্যই ব্যখ্রির ইোর স্বাধীনিা 

পখ্ররপূণ ষভাদব থাকদি হদব। লকাদনা প্রকার চাপ বা দ ন থাকা  াদব না। একইভাদব অংশগ্রহণকারী  খ্রদ লকাদনা প ষাদে এদস 

অস্বখ্রস্থদবাধ কদরন িাহদল লসখান লথদক খ্রনদজদক প্রিযাহার কদর খ্রনদি পারদবন। 

ড. ব্যখ্রিগি িদথ্যর লগাপনীেিা (Confidentiality of personal data). গদবর্ণাে অংশগ্রহণকারীর খ্রনকে লথদক 

ব্যখ্রিগি অদনক িথ্য জানার প্রদোজন হদি পাদর। অদনক স ে গদবর্ণার স েসী া, অংশগ্রহণকারীর বেস, খ্রলঙ্গ, 

খ্রকংবা ব্যখ্রির একান্ত িথ্যাখ্রদ লগাপন রাখদি হে। এসব িথ্যাখ্রদ অন্য কাদরা সাদথ লশোর করা  াদব না। 

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির সী াবদ্ধিা 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির একটি ইখ্রিবাচক খ্রদক হদলা দু’পদক্ষর  দধ্য স িাখ্রভখ্রত্তক সম্পকষ প্রখ্রিিা করা। এই সম্পদকষর লক্ষয 

হদলা স্বাথ ষসংখ্রিষ্ট খ্রবর্দে দু’পক্ষদক দাখ্রেত্বশীলিা ও কিষদব্যর  দধ্য খ্রনদে আসা। সা াখ্রজক সম্পদকষর খ্রবখ্রভন্ন লপ্রক্ষাপদে 

আ রা আইদনর বািবােন প্রিযাশা কখ্রর। খ্রকন্তু, আইদনর প্রদোগ অদপক্ষা ব্যখ্রির বনখ্রিক বাধ্যবাধকিা ভাদলা সুফল 

আনদি পাদর। এজন্য বলা হে - সম্মখ্রি বনখ্রিক সম্পদকষর একটি গুরুত্বপূণ ষ শিষ। এই শিষ এ ন ল , আইন অদপক্ষা ব্যখ্রির 

বনখ্রিক লবাধ-খ্রবদবচনা, লজার প্রদোগ অদপক্ষা সখ্রদো ও স্বাধীনিা, চাপ প্রদোগ অদপক্ষা স্ব-শাসন ও আস্থা (খ্রবেিিা) 

গুরুত্বপূণ ষ শিষ। সদব ষাপখ্রর স্বিোঃস্ফূিষ সম্মখ্রি হদলা অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির মূল ববখ্রশষ্টয। এখাদন প্রশ্ন হদি পাদর সম্মখ্রিই খ্রক 

লকাদনা খ্রসদ্ধান্ত গ্রহদণর পূব ষশিষ? প্রােশই লক্ষ করা  াে — সম্মখ্রি লনবার পরও লকাদনা একটি খ্রসদ্ধান্ত অতনখ্রিক হদি 

পাদর। লখ্রিি হদি পাদর লগাপনীেিা, লাভ ও ঝুূঁখ্রকর  দিা অন্যি  শিষসমূহ। সা াখ্রজক খ্রবজ্ঞান গদবর্ণাে লদখা  াে — 

সম্মখ্রি লনবার পরও লব্ধ গদবর্ণা ফলাফল ব্যখ্রি বা জাখ্রিদগািীর জন্য ক্ষখ্রিকর ফলাফল বদে খ্রনদে আদস। এ প্রসদঙ্গ 

সত্তর দশদক প্রকাখ্রশি কদেকটি গদবর্ণার প্রসঙ্গ আনা ল দি পাদর। লজনদসন (১৯৭২)  ও আইদসন্ক (১৯৭১) িাদদর  দধ্য 

উদল্লখদ াগ্য। িাঁদদর গদবর্ণা লথদক প্রাপ্ত ফলাফল হদলা : “কৃষ্ণাঙ্গদদর বুদ্ধাি লেিাঙ্গদদর অদপক্ষা স্থূল। বংশগি 

িারিম্যই এই স্থূলিার কারণ।” জাখ্রিবাদদক ববজ্ঞাখ্রনক খ্রভখ্রত্ত লদবার খ্রনখ্র দত্ত সম্পন্ন এই গদবর্ণা পরবিী স ে  দথষ্ট 

আদলােণ সৃখ্রষ্ট কদরদে। খ্রকন্তু এোও সিয ল , জাখ্রিগি পাথ ষকয লদখ্রখদে বুখ্রদ্ধ ক্ষ িার িারিম্য লদখাদনা এক াি যুখ্রি নে। 

কারণ ল সব কৃষ্ণাঙ্গদদর গদবর্ণার একক খ্রবদবচনা করা হদেদে িাদদর বুখ্রদ্ধ ত্তা খ্রবকাদশর জন্য নুযনি  সা াখ্রজক, 
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পখ্ররদবখ্রশক ও অথ ষতনখ্রিক সুদ াগ সুখ্রবধাখ্রদ প ষাপ্ত খ্রেদলা খ্রকনা িা লসখাদন উদল্লখ খ্রেদলা না। উি গদবর্ণার খ্রবরুদদ্ধ 

নানামুখী স াদলাচনা ও প্রখ্রিবাদ উত্থাখ্রপি হদি থাদক। ল ৌখ্রিক ও ববজ্ঞাখ্রনক  াপকাঠির খ্রনখ্ররদখ িাদদর এই খ্রসদ্ধান্ত র্ভল 

প্র াখ্রণি হে। উি দৃষ্টান্ত লথদক দাখ্রব করদি চাইখ্রে ল , সকলস ে গদবর্ক িাঁর লব্ধ গদবর্ণাদক মূখ্য কদর তুলদলই হে 

না। গদবর্ণা লথদক প্রাপ্ত ফলাফল লকাদনা জাখ্রিদগািী সম্পদকষ অখ্রিশাখ্রেি খ্রসদ্ধান্ত খ্রকনা, অন্যান্য সকল অপখ্ররহা ষ শিষাখ্রদ 

এখাদন খ্রবদবচনা করা হদেদে খ্রকনা িাও খ্রবদবচয খ্রবর্ে। এখ্রদক লথদক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি  দথষ্ট গুরুদত্বর দাখ্রব রাদখ।  

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির এদিাসব অজষদনর পরও এর খ্রকছু সী াবদ্ধিাও দৃখ্রষ্ট এোে না। খ্রচখ্রকৎসা-গদবর্ণার লক্ষদি 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রদোদগর ফদল লবশখ্রকছু খ্রবভ্রাখ্রন্তর মুদখামুখ্রখ হদি হে, এ খ্রবভ্রাখ্রন্তদক অযাদপলব  ও খ্রলডজ (১৯৮২)  

খ্রচখ্রকৎসাগি খ্রবভ্রাখ্রন্ত (Therapeutic Misconception) খ্রহদসদব উদল্লখ কদরদেন। গদবর্ণা-সাবদজক্ট বা অংশগ্রহণকারী 

হেদিা ভাবদি পাদরন, গদবর্ক িার পখ্ররপূণ ষ স্বাথ ষ সংরক্ষণ করদবন। খ্ররসাচ ষ  সাবদজদক্টর এ প্রিযাশার লপেদন খ্রবদ্য ান 

রদেদে গদবর্কদদর প্রদত্ত আশা প্রদান। সুিরাং, সম্মখ্রির লপেদন রদেদে লবশখ্রকছু  নিাখ্রত্ত্বক লদাোনা। এই লদাোনার 

কারদণ সম্মখ্রি লশর্ প ষন্ত খব একো সঙ্গখ্রির দাখ্রব রাদখ না। সম্মখ্রি প্রদাদনর লক্ষদি আদরা খ্রকছু সী াবদ্ধিার কথা িারা 

উদল্লখ কদরন : 

ক. র্তিীে খ্রবে সাদপদক্ষ গদবর্ণা ও খ্রচখ্রকৎসা ব্যবস্থাে ল সব সংকে রদেদে িাই সম্মখ্রির ধারণাদক দুব ষল কদর লফদল। 

অথ ষতনখ্রিকভাদব খ্রবপন্ন জনদগািী প্রােস েই অথ ষতনখ্রিক সুখ্রবধা ও প্রদলাভদনর কারদণ সম্মখ্রি খ্রদদি পাদর। এভাদব সম্মখ্রি 

পখ্ররপূণ ষ স্ব-শাসনদক উপস্থাপন কদর না। বরং অথ ষতনখ্রিক  াপকাঠি স্ব-শাসনদক খ্রনেন্ত্রণ কদর। বাখ্রহযক খ্রনেন্ত্রণ লশর্িক 

সম্মখ্রির বনখ্রিক চখ্ররিটিদকই ক্ষখ্রিগ্রি কদর লদে। 

খ. সাংস্কৃখ্রিক ও ধ ীে বািবিাও সম্মখ্রির সদঙ্গ জখ্রেি। ল  ন, খ্রবদশর্ খ্রকছু ধ ীে বািবিাে লকাদনা ব্যখ্রি গদবর্ণাে 

অংশগ্রহণ করদি অপরাগিা জানাদি পাদর। এ নকী লস দাখ্রব করদি পাদর ল , প্রযুি গদবর্ণা খ্রকংবা খ্রচখ্রকৎসা ব্যবস্থা 

িার ধ ীে সাংস্কৃখ্রিক খ্রবোদসর পখ্ররপখ্রন্থ। এরক  পখ্ররখ্রস্থখ্রিদি প্রাসখ্রঙ্গক গদবর্ণা এর লদক্ষয উপনীি হদি নাও পাদর। 

গ. অখ্রধকারবাদী পখ্ররদপ্রখ্রক্ষি লথদক র্তিীে  ন্তব্যটি করা ল দি পাদর। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সাধারণি ব্যখ্রির স্বাধীনিা ও 

অখ্রধকারদক গুরুত্ব খ্রদদে থাদক। আ রা লক্ষয কদর লদদখখ্রে, র্তিীে খ্রবদে অংশগ্রহণকারীর অখ্রধকার ও স্বাধীনিা খব একো 

গুরুত্ব পাে না। গুরুত্ব না পাবার অথ ষ হদলা সম্মখ্রির চূোন্ত অথ ষটি িাৎপ ষহীন হদে ল দি পাদর। এই িাৎপ ষহীন পখ্ররখ্রস্থখ্রিদি 

র্তিীে খ্রবদে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি কদিাো প্রদোগদ াগ্য হদব িা প্রশ্নসাদপক্ষ খ্রবর্ে হদে দাঁখ্রেদেদে। 

 

অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির সদঙ্গ আদরা অদনক প্রাসখ্রঙ্গক ইসুয রদেদে  াদদরদক খ্রবদশর্াখ্রেি কদর সুখ্রনখ্রদ ষষ্ট লকৌশদলর আওিাে 

আনার প্রদোজন রদেদে। খ্রকন্তু প্রােস েই লসো করা হদে ওদঠ না। কসদ টিক সাজষাখ্ররর উদাহরণ খ্রদদে খ্রবর্েটি স্পষ্ট করা 

ল দি পাদর। এখাদনও খ্রবদশর্ ধরদনর অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির প্রদোজন রদেদে। িদব স্বাস্থযদসবার অন্যান্য লক্ষদি খ্রবদ্য ান 

লকাদনা ইসুয অদপক্ষা কসদ খ্রগকস ইসুযটি একটি ব্যখ্রিক্র ী র্েনা। একারদণ স্বাস্থযদসবার অন্যান্য খাি অদপক্ষা কসদ টিদক্সর 

লক্ষদি প্রদ াজয অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির স্বরূপই আলাদা। আবার গদবর্ণারও নানা লক্ষি রদেদে। ল  ন, স াজ-খ্রবজ্ঞাদনর 

গদবর্ণাে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির ল  ধারা বা বািবিা গ্রহণ করা হদব, প্রাণখ্রবজ্ঞাদনর গদবর্ণার লক্ষদি িা লথদক খ্রভন্নভাদব 

প্রদোগ করদি হদব। এই খ্রভন্নিা প্রাণ-প্রযুখ্রির  দিা খ্রচখ্রকৎসাখ্রবজ্ঞাদনর লক্ষদিও খ্রবদ্য ান। এর অথ ষ হদলা অবগখ্রিক্রদ  

সম্মখ্রি এক ও অখ্রভন্ন স্বরূদপ ভখ্র কা রাখদি পাদর না। এই খ্রভন্নিার ধারা অদনকস েই গদবর্ক বজাে রাখদি পাদরন না। 

এই ব্যথ ষিা কা ষি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিরই ব্যথ ষিা। ধ ষ, সংস্কৃখ্রি ও মূল্যদবাধগি খ্রভন্নিার কারদণও অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির 

ধরনও পাদল্ট ল দি পাদর। ল  ন, ধ ষ ও সাংস্কৃখ্রিক কারদণ লকাদনা জনদগািীর সদস্যগণ খ্রবদশর্ খ্রকছু খ্রবর্দের প্রখ্রি 

প্রখ্রিখ্রক্রো জানাদি অপারগ হদি পাদরন। এ খ্রভন্নিা প্র াণ কদর ল , অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি সাংস্কৃখ্রিক ও ধ ীে লপ্রক্ষাপদে 

খব একো সহজ খ্রবর্ে নে। 

  

খ্রচখ্রকৎসা গদবর্ণার লক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির  থা থ প্রদোগ খ্রনদেও খ্রবভ্রাখ্রন্ত সৃখ্রষ্ট হদে থাদক। খ্রচখ্রকৎসা গদবর্ণার 

প্রভি উন্নখ্রি হবার ফদল খ্রভন্ন খ্রভন্ন খ্রচখ্রকৎসা লকৌশল লবর হদেদে। এদি লকানটি  থাথ ষ লস সম্পদকষ খ্রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

খ্রচখ্রকৎসদকর জন্য দুরূহ হদে পদে। ধরা  াক, লকাদনা একটি লরাদগর খ্রচখ্রকৎসার জন্য ক, খ, গ নাদ  গদবর্ণার  াধ্যদ  

খ্রবখ্রভন্ন খ্রচখ্রকৎসা পদ্ধখ্রি আখ্রবস্কৃি হদেদে। ডািার হেদিা ভাবদেন উি লরাগীর জন্য ‘খ’ লকৌশলটি  থা থ। খ্রকন্তু, অন্যান্য 

ল খ্রডদকদল গদবর্কগণ  ‘ক’ না ক লকৌশল প্রদোগ কদর সফলিা লপদেদেন। লকানটি  দথাপযুি লকৌশল একজন লরাগীর 

পদক্ষ লবাদঝ ওঠা সম্ভব নে। এরক  বিিাবস্থাে খ্রসদ্ধান্ত লনবার লক্ষদি খ্রচখ্রকৎসকদক বনখ্রিক সংকদে পেদি হে। এই 

সংকে অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির একটি দুব ষলিা খ্রহদসদব উদল্লখ করা  াে। কারণ এদি িাদেদন্টর জন্য  থা থ লকৌশলটি কী 

িা লবাঝাদনা খবই মুখ্রষ্কল হদে  াে।  
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উপসংহার 

গদবর্ণা, খ্রচখ্রকৎসা িথা অন্যান্য লক্ষদি অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি গুরুত্বপূণ ষ একটি ইসুয। খ্রবজ্ঞানী, গদবর্ক ও খ্রচখ্রকৎসক ল ন 

িার সাবদজদক্টর প্রখ্রি বনখ্রিক আচরণ কদরন লস লপ্রক্ষাপদে খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রিিান জািীে ও আন্তজষাখ্রিকভাদব কদিাগুদলা 

নীখ্রি ালার প্রিাব কদর থাদক। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির জন্য বনখ্রিক নীখ্রি ালা গদবর্ণাে, খ্রচখ্রকৎসাে ও ববজ্ঞাখ্রনক 

ক ষকাদি অংশগ্রহণকারীদক স্ব-শাখ্রসি সত্ত্বা খ্রহদসদব খ্রবদবচনা করদি উিুদ্ধ কদর। কীভাদব ন্যােপরিা, পদরাপকাখ্ররিা ও 

শ্রদ্ধার নীখ্রি বহাল রাখা  াে লস সম্পদকষ সজাগ কদর লদে। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিদক বািবসম্মি ও ববধ করার জন্য 

অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদক এর গুরুত্ব উপলখ্রব্ধ করদি হদব।  খ্রদ লকাদনা কারদণ এর গুরুত্ব ও প্রদোজনীেিাদক অবদহলা 

করা হে িাহদল এর অথ ষ দাঁোে অংশগ্রহণকারীর অখ্রধকার লথদক িাদক খ্রবচুযি করা। এর অথ ষ হদব অংশগ্রহণকারীর প্রখ্রি 

অতনখ্রিক আচরণ করার সাখ্র ল। বািদব বা অনুশীলদন অদনকস ে গদবর্ক ও অংশগ্রহণকারীর  দধ্য র্ভল-লবাঝাবুখ্রঝ হদি 

পাদর। এধরদনর সংকে হদি পাদর ভার্াগি িারিদম্যর কারদণ, ধ ীে খ্রবোদসর অবস্থান লথদক, হদি পাদর খ্র থ্যা িথ্য 

উপস্থাপন ও প্রিযাশা লথদক। এসব স স্যাখ্রদ অদনকস ে অংশগ্রহণকারী ও গদবর্দকর  ধ্যকার খ্র থখ্রিোর গুণগি 

চখ্ররিটিদক ক্ষখ্রিগ্রি করদি পাদর। এজন্য গদবর্ক, খ্রচখ্রকৎসক বা অন্য লকাদনা প্রখ্রিিাদনর অংশগ্রহণকারীর প্রদশ্ন খবই 

 দনাদ াগী হদি হদব। এ নখ্রক অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি প্রসদঙ্গ উপলখ্রব্ধমূলক প্রখ্রিখ্রক্রো থাকদি হদব। অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রির 

সাদথ সম্পখ্রকষি কাগজ-পিাখ্রদ, িথ্য-উপাদত্ত উভদের  থা থ স্বাক্ষর থাকদি হদব। গদবর্ক বা খ্রচখ্রকৎসকদক খ্রনখ্রশ্চি 

করদি হদব ল , লকাদনা কারদণ অংশগ্রহণকারীর উপলখ্রব্ধর ক খ্রি লনই।  

 

লগাো গদবর্ণা চল ান অবস্থাে অংশগ্রহণকারীর প্রখ্রি অসদাচারণ, ভে-ভীখ্রি প্রদশ ষন করা হেখ্রন িাও খ্রনখ্রশ্চি করদি হদব 

এজন্য ল , লগাো সম্মখ্রি প্রখ্রক্রোে অংশগ্রহণকারীর স্বাধীনিা ও স্ব-শাসনদক গুরুত্ব খ্রদদে করা হদেদে। বিষ ান প্রবদন্ধ 

গদবর্ণার সদঙ্গ যুি জনদগািী অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রি খ্রবর্দে কদিাটুকু জ্ঞান রদেদে িা জানার লচষ্টা করা হদেদে। এরই 

অংশ খ্রহদসদব ১২০ জন অংশগ্রহণকারী ও গদবর্দকর  দধ্য খ্রনধ ষাখ্ররি প্রদশ্নর আদলাদক একটি স ীক্ষা পখ্ররচালনা করা হে। 

উি স ীক্ষা লথদক লব্ধ ফলাফলদক গাখ্রণখ্রিক খ্রবদির্দণর  াধ্যদ  লদখাদনা হদেদে ল , বাংলাদদশ বািবিাে অখ্রধকাংশ 

গদবর্কই অবগখ্রিক্রদ  সম্মখ্রিদকদক গুরুত্ব প্রদান কদর না। অথচ গদবর্ণাদক বনখ্রিক ও দাখ্রেত্বশীল করার জন্য এর 

প্রদোজনীেিা খবই অপখ্ররহা ষ। 
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Abstract 

The political aim of British colonial government was to continue their rule in India. As 

a result, they introduced divide and rule policy. They also had several prejudices to 

govern the then Indian Subcontinent. They believed that the people of this 

Subcontinent were subsumed only on the basis of religion, specially the monotheistic 

and polytheistic believers.  This prejudice reflects in the population survey that was 

conducted in India in 1801. This study attempts to analyze how communalism spreaded 

in India through the British Survey.  The study found that all different types of 

believers were merged into ideologically two opposite groups. This merging brought 

two opposite unintended consequences i.e. strong community feelings among different 

groups and communalism in the Subcontinent.    

 

ভখ্র কা 

উপখ্রনদবশ স্থাপনকারী খ্রিটিশ শাসকদদর মূল লক্ষয খ্রেদলা ভারিীে স াদজর একিা, লকননা িারা চাইি সাম্রাদজযর স্থাখ্রেত্ব ও 

ধারাবাখ্রহকিা। এো রক্ষা করদি হদল িাদদর প্রদোজন খ্রেদলা ভারিীে স াদজর খ্রবভাজন। ১৮৫৯ সাদলর শুরুদি লবাদম্বর খ্রিটিশ 

গভন ষর  (লড ষ) এলখ্রফদস্টান লন্ডদন খ্রলখদলন, ‘ভাগ কর শাসন কর এ লরা ান নীখ্রিটি আ াদদর গ্রহণ করা উখ্রচি’।27 এর খ্রকছু খ্রদন পর 

জন স্ট্রাখ্রচ খ্রলদখন, ‘ভারিীে জনগদনর খ্রভন্ন-খ্রভন্ন ধ ীে পাথ ষকযদক আ াদদর রাজতনখ্রিক উদিদশ্য ব্যবহার করা উখ্রচি’ (Tharoor, 

2016)। খ্রিটিশরা এো করা শুরু কদর জখ্ররপ কা ষক্র  সূচনার  াধ্যদ । অষ্টাদশ শিদকর শুরুদিই ইউদরাদপর কদেকটি লদদশ জখ্ররপ 

কা ষক্র  শুরু হে। জনসংখ্যা ও িাদদর দখ্ররদ্রিা পখ্রর াদপর খ্রভখ্রত্ত খ্রক হদব এই খ্রবিদকষর লপ্রখ্রক্ষদি ১৭৫৩ সাদল খ্রিটিশ পাল ষাদ দন্ট  

জািীে জখ্ররপ খ্রবল পাস হে। ১৭৯৮ সাদল ে াস ম্যালথাদসর প্রবন্ধ ‘An Essay on Population’ প্রকাখ্রশি হওোর পর 

জনসংখ্যা বৃখ্রদ্ধ ও দখ্ররদ্রিা সংক্রান্ত খ্রবিকষটি নতুন কদর শুরু হদল খ্রিটিশ হাউজ অব ক ন্স ১৮০০ সাদলর ৩রা খ্রডদসম্বর ‘ খ্রিটিশ 

জনসংখ্যা হ্রাস-বৃখ্রদ্ধ গণনা’ নাদ  খ্রবলটি পাস কদর।  ার লপ্রখ্রক্ষদি ১৮০১ সাদলর ১০ই  াচ ষ লথদক দশ বৎসর পর পর জনসংখ্যা 

গণনার জখ্ররপ চালু হে। শুরু লথদকই খ্রিটিশ জনসংখ্যা জখ্ররদপ অথ ষতনখ্রিক খ্রবর্েসমূহ প্রাধান্য লপদে এদসদে। খ্রকন্তু ভারদি জখ্ররপ 

এদসদে খ্রভন্ন রূদপ। ভারদি িৎকাদল জখ্ররপ কা ষক্র  শুরু হে সম্পূণ ষ খ্রভন্ন উদিশ্য খ্রনদে । উপখ্রবদবখ্রশক শাসকদদর লক্ষয খ্রেল 

উপখ্রনদবখ্রশি অঞ্চদলর জখ্র  ও জনসংখ্যা সম্পদকষ স ি িথ্য সংগ্রহ করা। ভারদি ১৮৭২ সাদল জখ্ররপ শুরু হওোর পরপর লড ষ 

ল দোর খ্রনদদ ষশনাে ডখ্রিউ, ডখ্রিউ হান্টাদরর সম্পাদনাে ইদম্পখ্ররোল লগদজটিোর অব ইখ্রন্ডোর প্রকাশনা শুরু হে।28  ইংল্যান্ড ও 

ভারদি এর ফল হে দু’রক ।  িথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপদনর জন্য খ্রিদেদন জখ্ররপ একটি লসকুলার প্রখ্রিিান খ্রহদসদব কাজ কদর, ধ ষ ও 

                                                           
 সহদ াগী অধ্যাপক, স াজখ্রবজ্ঞান, কুখ্র ল্লা খ্রভদক্টাখ্ররো সরকাখ্রর কদলজ, কুখ্র ল্লা।  
27

 এটি  খ্রদও লরা ানদদর ধারণা খ্রেল না ল খ্রসদডাখ্রনোর ২ে খ্রফখ্রলদপর ধারণাটি লরা ানরা খ্রনদজদদর কদর লনন। 

২ তুলনাটি স্মরণদ াগ্য এ কারদণ ল  ইংল্যাদন্ড জখ্ররপ শুরু হে পাল ষাদ দন্ট আইন প্রণেদনর  াধ্যদ  খ্রকন্তু ভারদি জখ্ররপ ও লগদজে প্রকাশনার কাজ শুরু হে একটি 

কর্তত্ববাদী উপখ্রনদবশ স্থাপনকারী শাসকদদর হাি ধদর। 
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সম্প্রদাে সম্পদকষ লকান প্রশ্ন এখাদন সংযুি করা হেখ্রন।29 পক্ষান্তদর ১৮৭২ সাদল ভারদি জখ্ররপ কা ষক্রদ র শুরুদিই  ধ ষ, জাখ্রিবণ ষ 

ও নৃদগাখ্রিগি পখ্ররচে সংক্রান্ত প্রশ্নই খ্রেল মুখ্য। ধ ীে পখ্ররচেদকই জখ্ররদপর প্রধান উপাত্ত খ্রহদসদব খ্রবদবচনা করা হে।    

জাখ্রিবণ ষ, নৃদগািী, লশ্রখ্রণকরণ ও সাম্প্রদাখ্রেকিা    

জখ্ররপ লকবল লকান পদরাক্ষ সংখ্যাগি উপাত্ত  নে, এটি বািবিাদক নতুনভাদব সংজ্ঞাখ্রেি কদর ও লশ্রখ্রণকরণ কদর। খ্রিটিশরা িাদদর 

উপখ্রনদবশগুদলাদি জাখ্রিদগািীগি পখ্ররচে ও িার খ্রভখ্রত্তদি প্রশাসখ্রনক অঞ্চদলর সী ানা বিখ্ররদি দক্ষিা অজষন কদরন।30  িারা 

ভারিীেদদর খ্রবখ্রভন্ন জাখ্রিদগািীর পখ্ররচদের  দধ্য সী াবদ্ধ কদরন। উপখ্রনদবখ্রশক প্রশাসকরা প্রজাদদরদক আঞ্চখ্রলকিা, ধ ষ, লসক্ট, 

ভার্া, জাখ্রিবণ ষ, উপবণ ষ, চা োর রে ইিযাখ্রদদি খ্রবভাখ্রজি কদর খ্ররদপাে ষ প্রণেন ও জখ্ররপ পখ্ররচালনা কদর। এ পাথ ষকযগুদলাদক 

সা াখ্রজকভাদব প্রখ্রিখ্রিি করার লচষ্টা কদরন। প্রাক-আধুখ্রনক যুদগ ল খাদন খ্রনদজর ‘পখ্ররচদের’ ব্যাপারটি খ্রেল অদনক হালকা, শুধু 

আঞ্চখ্রলকিা খ্রকংবা অন্য খ্রকছুদক খ্রভখ্রত্ত কদর লকান ‘পখ্ররচে’ বিখ্রর সম্ভব খ্রেল না। সম্রাে আকবর ল খাদন সব ধ ষ িদক একখ্রিি 

করদি আইন-ই-আকবখ্ররর  ি ধ ীে  িাদশ ষ চালুর উদদ্যাগ লনন,  খ্রিটিশরা লসখাদন শুরু কদরন খ্রবভাজন, পাথ ষকয ও লশ্রখ্রণকরণ। 

সুপ্রাচীন কাল লথদকই ভারিীে স াদজ অসংখ্য সম্প্রদাে, ধ ষ, বণ ষ খ্রকংবা লগািীর খ্রভখ্রত্তদি খ্রবভাখ্রজি হদে বসবাস কদর আসখ্রেল। এ 

খ্রবভাজদনর সী াদরখা খব খ্রশখ্রথল। খ্রিটিশ জখ্ররপকারীরা প্রখ্রিটি বণ ষ ও জাখ্রিদক পৃথক  াথা গণনার  াধ্যদ  শু াখ্রর চালু কদর। ফদল 

পৃথক জাখ্রি ও বদণ ষর পারস্পখ্ররক পাথ ষকযগুদলা দৃঢ় ও সংদবদনশীল হদি থাদক । এই সম্প্রদােগুদলা জখ্ররদপর পূদব ষ িাদদর সংখ্যাগি 

শখ্রি সম্পদকষ খ্রেল অসদচিন ফদল আত্মপখ্ররচদের আগ্রাসী  দনাভাব িাদদর  দধ্য খ্রেল না, অন্যদদর িাদদর লথদক পৃথক করার লকান 

প্রদোজনও িারা অনুভব কদরখ্রন।   খ্রিটিশরা ভারদি এদসদে এ ন একটি ক্রদ াচ্চ স াজ লথদক ল খাদন লশ্রখ্রণ হদে সা াখ্রজক 

পাথ ষদকযর মূল একক। ভারিীে স াজদকও িারা লশ্রখ্রণর ধারণা খ্রদদে খ্রবন্যি করদি লচষ্টা কদরদে।  জাখ্রিবণ ষ ব্যবস্থা ভারিীে 

স াদজর আখ্রদ ববখ্রশষ্টয, জাখ্রিবদণ ষর পৃথক লগাখ্রিগুদলা পরষ্পর লথদক খ্রবখ্রেন্ন থাকা সদত্ত্বও খ্রিটিশরা িাদদর (অ)জ্ঞািসাদর খ্রহন্দু 

জনদগািীদক ‘খ্রহন্দু’ পখ্ররচদের  দধ্য সী াবদ্ধ করদি লচষ্টা কদর। লশ্রখ্রণকাঠাদ ার পখ্ররবদিষ িারা জাখ্রিবণ ষ ব্যবস্থাদক স াজ কাঠাদ া 

খ্রবদির্দণর একক খ্রহদসদব লবদে লনন। খ্রকন্তু জাখ্রিবণ ষ ব্যবস্থা স্থােী লকান একক নে, স্থান, কাল, পাি লভদদ এর  রূপ পখ্ররবখ্রিষি হদে 

 াে। খ্রড্রক‘স ল  নটি বদলদেন, “উপখ্রনদবখ্রশক শখ্রি স ি সা াখ্রজক উপাদানদক পখ্রর াপ করার জন্য জাখ্রিবণ ষদক ব্যবহার কদর”। 

এদক্ষদি ব্যাখ্রির গ্রা , সম্প্রদাে, জ্ঞাখ্রি, অথ ষতনখ্রিক অবস্থা রাজতনখ্রিক  িা ি ইিযাখ্রদদক লি ন খ্রবদবচনাে লনো হেখ্রন  ার ফদল 

বণ ষগি পখ্ররচদের খ্রবর্েটি প্রধান্য পাে। চতুষবদণ ষর ধারণা খ্রদদে  পুদরা উপ হাদদদশর সা াখ্রজক অবস্থাদক খ্রবন্যি করদি  াওো অখ্রি 

সরলীকরণ োো খ্রকছু নে (Throor, ২০১৬)।  

 

সম্প্রদােগুদলার আত্মপখ্ররচদের অস্পষ্ট ধারাটিদক উপখ্রনদবশ স্থাপনকারীরা পখ্ররবিষন কদর লদে জখ্ররপ কা ষক্র  গ্রহদণর  াধ্যদ । 

সংখ্যা ও সা াখ্রজক খ্রবন্যাদসর ব্যপক প্রভাব পখ্ররলখ্রক্ষি হে স াদজর উপর। খ্রবদশর্ কদর ধদ ষর লক্ষদি সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর 

ধারণা ১৯ শিদক জনসংখ্যা গণনা িথা জখ্ররপ কা ষক্রদ র ফলাফল। সংখ্যা একটি রাজতনখ্রিক উপকরণ খ্রহদসদব ব্যবহৃি হদি শুরু 

কদর খ্রবদশর্ি: খ্রহন্দু জনদগাখ্রিী জাখ্রি,বণ ষ, লশ্রখ্রণ, লসক্ট খ্রনখ্রব ষদশদর্ সংখ্যাগুরু খ্রহদসদব খ্রনদজদদরদক ভাবদি শুরু কদর।  াথাখ্রপছু ললাক 

গণনা প্রচলদনর পূদব ষ লকান সম্প্রদাে খ্রনদজদদর খ্রনখ্রদ ষষ্ট লকান অঞ্চদল অন্য সম্প্রদাদের স রূপ বা খ্রভন্নরূপ ভাবার অবকাশ বিরী হেখ্রন। 

পূদব ষ ভারদি ‘খ্রহন্দু’ বদল লকান খ্রনখ্রদ ষষ্ট জনদগািী খ্রেল না।  া খ্রেদলা িা হদলা বশব, শাি ও ববষ্ণব না ক নানা সম্প্রদাে। প্রাক-

আধুখ্রনক যুদগ ‘মুসখ্রল  উম্মাহ’ র লকান ধারণাও খ্রবকখ্রশি হেখ্রন। জখ্ররপ লকবল জনসংখ্যা গণনাই কদর না বরঞ্চ িা জনদগাখ্রিীদক 

খ্রনখ্রদ ষষ্ট বাক্সবখ্রন্দও  কদর লদে এবং খ্রনদজদদর আত্মপখ্ররচেদক সংজ্ঞাখ্রেি কদর। উপখ্রনদবখ্রশক শাসদনর পূদব ষ ভারিীে জনস াদজ 

সম্প্রদােগি লরর্াদরখ্রর্র নমুনা খ্রেল খব খ্রবরল। খ্রিটিশ উপখ্রনদবশকারীরা এ স ি অস্পষ্ট, অদৃঢ় সম্প্রদােগুদলাদক প্রথদ  সংখ্যাগি ও 

পদর রাজতনখ্রিক সম্প্রদাদে পখ্ররণি কদর। ‘ ভাগ কর শাসন কর’ এ নীখ্রিটি ১৮২১ সাদলর শুরুদিই ভারি শাসদনর খ্রভখ্রত্ত খ্রহদসদব 
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 খ্রিদেদন ১৯৯১ সাদলর জখ্ররদপ প্রথ বাদরর  ি জাখ্রিদগািীর ধারণাটি সংযুি হে এবং ধ ীে পখ্ররচদের ব্যাপারটি যুি হে ২০০১ সাদল। আদ খ্ররকাে ধ ষ 

সংক্রান্ত প্রশ্ন জখ্ররদপ যুি করার ব্যাপাদর এখনও খ্রনদর্ধাজ্ঞা আদে। 

30
 ফরাসীরা ল  ন িাদদর উপখ্রনদবশগুদলাদি সাংস্কৃখ্রিক আত্মীকরণ খ্রশখ্রখদেখ্রেদলন। পক্ষান্তদর খ্রিটিশরা উপখ্রনদবশগুদলাদি িাদদর প্রজাদদরদক নাগখ্ররক খ্রহদসদব 

স্বীকৃখ্রি লদেখ্রন। লশ^িকাে আইখ্ররশদদরও খ্রিটিশ লরস লথদক খ্রভন্ন কদর রাখা হে, এ নখ্রক িাদদর সদঙ্গ আন্ত:খ্রববাহ ও খ্রেল খ্রনখ্রর্দ্ধ। িথাকখ্রথি কাদলা চা োর 

ললাদকদদর খ্রিটিশরা অসংখ্য জাখ্রিবণ ষ ও ধদ ষ লশ্রখ্রণখ্রবন্যি কদরন। 
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স্থান পাে; ১৮৫৭ সাদলর খ্রসপাহী খ্রবদদ্রাদহর পর ভারিীে লসনাবাখ্রহনীদি সংস্কাদরর  াধ্যদ  এর বািব প্রদোগ শুরু হে। খ্রবশ শিদকর 

সম্প্রদােগি  ানখ্রসকিার লপেদন ১৮৭২ সাল লথদক শুরু হওো জখ্ররপ কা ষক্র  িাই অদনকাংশ দােী।   

জখ্ররদপর ফলাফলগুদলা ধ ীে সম্প্রদােগুদলার লভৌদগাখ্রলক পখ্ররচেদক খ্রচখ্রিি কদর। ধদ ষর খ্রভখ্রত্তদি ১৯০৫ সাদলর বঙ্গভঙ্গ খ্রিটিশ 

সাম্প্রদাখ্রেকিার বে উদাহরণ। আঞ্চখ্রলকিার খ্রভখ্রত্তদি জন্ম লদো ধ ীে সম্প্রদােগুদলা রাজতনখ্রিক চাদলর গুটি খ্রহদসদব ব্যবহৃি হদি 

থাদক। ধ ীে পখ্ররচদের খ্রভখ্রত্তদি পৃথক লভােদাদনর ব্যবস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্রদাদের জন্য পৃথক খ্রনব ষাচন ব্যবস্থা সম্প্রদােগুদলার  দধ্য 

পারস্পখ্ররক উদত্তজনার জন্ম লদে। খ্রিটিশ পররাষ্ট্র ন্ত্রী ও িৎকালীন বেলাে  খ্রল ষ-খ্র দন্টা সংস্কাদরর ফদল স্থানীে পখ্ররর্দদ 

সম্প্রদােখ্রভখ্রত্তক খ্রনব ষাচন ব্যবস্থার প্রচলন সাম্প্রদাখ্রেক পখ্ররচেদক মুখ্য কদর তুদল। এ নখ্রক পাঞ্জাদবর লাদহাদর ল খ্রডদকল কদলদজ 

ভখ্রিষর লক্ষদিও খ্রহন্দু, মুসখ্রল  ও খ্রশখ আসদনর অনুপাি খ্রনধ ষারণ কদর লদো হদেখ্রেল  থাক্রদ  ৪০:৪০:২০ অনুপাদি। এ সকল খ্রবর্ে 

সম্প্রদােগুদলার  ধ্যকার দূরত্বদক বাখ্রেদে খ্রদদি থাদক। ফদল একদল অপরদদলর খ্রবরুদদ্ধ সংগঠিি হদি থাদক। খ্রহন্দু ও মুসল ানদদর 

 ধ্যকার সম্প্রদােগি খ্রবভাজন বােদি থাদক এবং রাজতনখ্রিক ল রুকরণ বিরী হে। অথাৎ ভারিীে জািীেিাবাদ এবং খ্রহন্দু ও 

মুসল ানদদর সম্প্রদােগি খ্রবদরাধ একটি আধুখ্রনক প্রপঞ্চ, ১৮৮০ সাদলর পূদব ষ  ার অখ্রিত্ব প্রাে খ্রেলনা বলদলই চদল।        

ধ ীে সম্প্রদাদের সংজ্ঞাকরণ ও সাম্প্রদাখ্রেকিা 

পদরর খ্রদদকর জখ্ররপগুদলাদি জখ্ররপ ক ষকিষারা ধদ ষর সংজ্ঞার খ্রভখ্রত্তদি ভারিীে জনগনদক লশ্রখ্রণবদ্ধ করার ব্যাপাদর জনগদনর 

প্রখ্রিদরাদধর মুদখামুখ্রখ হন  (Bhagat, 2001) । লসন্সাস অখ্রফসাররাও এ ব্যাপাদর িাদদর সিকষিা জাখ্রনদেখ্রেদলন ল , জখ্ররদপর 

পখ্ররসংখ্যাখ্রনক িথ্যসমূহ সম্প্রদােসমূদহর  ধ্যকার সাম্প্রদাখ্রেক দূরত্ব বিরীদি সহােিা করদে।31  ১৯১১ সাদলরর লসন্সাস 

কখ্র শনাদরর একটি উদল্লখদ াগ্য বিব্য হদলা: ‘ভারদি ধ ীে পাথ ষদকযর লথদক সা াখ্রজক পাথ ষকযদকই গুরুদত্বর সংদঙ্গ খ্রবদবচনা করা 

হে. এখানকার  ানুর্ প্রখ্রিদবশীর ধ ীে খ্রবোদসর লচদে িার সা াখ্রজক   ষাদা ও জীবন- াপন পদ্ধখ্রিদকই লবশী গুরুত্ব লদে। 

প্রখ্রিদবশী খ্রক খ্রবোস কদর িার লথদক লস খ্রক খাে খ্রকংবা িার হাদি জল গ্রহণ করদব খ্রকনা লসোই িার কাদে খ্রবদশর্ খ্রবদবচয খ্রবর্ে।’ 

পাশ্চাদিযও উপখ্রনদবশকারীদদর  ানখ্রসকিা খ্রেল বণ ষবাদী।  

 

প্রখ্রিটি লশ্রখ্রণকরদণ জখ্ররপ ক ষকিষারা বহু ধরদনর প্রখ্রিবন্ধকিার মুদখামুখ্রখ হে। প্রদদশগুদলার জখ্ররপ খ্রকংবা সব ষভারিীে  

খ্ররদপাে ষসমূদহ ভারিীে স াদজর সম্প্রদােগুদলার আন্তোঃখ্র শ্রদণর এ ন সব উদাহরণ সখ্রন্নদবখ্রশি থাকি ল গুদলাদক জখ্ররদপর লশ্রখ্রণকরণ 

িারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব খ্রেল না। ল  ন খ্রহন্দুদক সংজ্ঞাখ্রেি করা হদেখ্রেল, “ভারদির অখ্রধবাসী ল  খ্রকনা ইউদরাপীে, আদ ষখ্রনে, ল াগল 

খ্রকংবা পারদশ্যর লকান বংশধারা লথদক উদ্ভূি হেখ্রন। ল  খ্রকনা একটি খ্রনখ্রদ ষষ্ট বদণ ষর সদস্য, ল  িাহ্মদণর আধ্যাত্ম শখ্রিদক স্বীকার কদর 

লনে, লগা াংশ ভক্ষণ কদর না ও িাহ্মদণর খ্রনদদ ষশনা  ান্য কদর।” খ্রহন্দু সম্প্রদােদক সংজ্ঞাখ্রেি করদি িাদদরদক মুসল ান 

সম্প্রদাদের খ্রবপরীদি সম্পখ্রকষি কদর সংজ্ঞা লদো হে।  উত্তরপ্রদদশ, আগ্রা ও অদ াধ্যার লসন্সাস সুপাখ্ররদন্টদন্ডন্ট জজষ খ্রগ্রোরসন বদলন, 

‘ খ্রহখ্রন্দ বলদি ল  লকান ভারিীেদক আর খ্রহন্দু বলদি অমুসখ্রল  ভারিীেদক বুঝাে।’ জখ্ররপ বা লসন্সাসগুদলা শুধু ‘খ্রহন্দু’লদরদক 

সংজ্ঞাখ্রেি কদরখ্রন এগুদলা আসদল সংজ্ঞাখ্রেি করদি লচদেদে ‘ প্রকৃি খ্রহন্দুদক’। ১৯১১ সাদলর জখ্ররদপ খ্রবখ্রভন্ন প্রদদদশর জখ্ররপ 

িত্ত্বাবধােকদদর প্রখ্রি খ্রনদদ ষশ খ্রেল লস স ি খ্রহন্দু বণ ষ ও উপজাখ্রিগুদলাদক পৃথকভাদব খ্রচখ্রিি করার জন্য  ারা ১) িাহ্মদণর কর্তত্বদক 

 াদন না ২) িাহ্মণ অথবা অন্য লকান খ্রহন্দু গুরু লথদক  ন্ত্র লনে না ৩) লবদদর কর্তত্বদক  াদন না ৪) সাব ষজনীন খ্রহন্দু লদব-লদবীদদর 

 াদন না ৫) পাখ্ররবাখ্ররকভাদব লকান শুদ্ধ িাহ্মদণর খ্রশষ্যত্ব লনই ৬) লকান িাহ্মদণর কর্তদত্ব বা খ্রনেন্ত্রদণ লনই ৭) সাধারণ খ্রহন্দু  খ্রন্দদর 

 াদদর প্রদবশাখ্রধকার লনই ৮)  ারা স্পশষ বা অন্য লকান ভাদব অপখ্রবি করদি পাদর ৯)  ারা মৃিদদহ কবরস্থ কদর ১০) লগা াংশ 

ভক্ষণ কদর ও লগাবৎসদক  থা থ সম্মান জানাে না। এ খ্রবদশর্ণগুদলার প্রদোগ ভারদির খ্রবখ্রভন্ন অংদশ খ্রবখ্রভন্ন রক ।  ধ্য প্রদদশ ও 

খ্রবহাদর বহু খ্রহন্দু ধ ষালম্বী  িাহ্মদণর কর্তত্বদক স্বীকার কদর না, লবদ  াদন না। প্রাে অদধ ষক খ্রহন্দু জনদগািী লকান গুরু লথদক  ন্ত্র লনে না 

বা িাহ্মদণর খ্রশষ্য নে, চার ভাদগর একভাগ ললাক সব ষভারিীে লকান লদবিার পূজা কদর না। খ্রিন ভাদগর এক ভাগ জনদগািী  খ্রন্দদর 

প্রদবশ করদি পাদর না, এক চতুথাংশ ষ ললাদকর স্পশষ িারা অদন্যরা অপখ্রবি হে বদল খ্রবদবচনা করা হে, এক সপ্ত াংশ ললাক মৃিদদহ 

                                                           
31

 পাশ্চাদিযও িাখ্রত্ত্বকদদর ধারণা ভারিীে স াদজর মূল খ্রভখ্রত্ত হদে ধ ষ আর পাশ্চাদিয ধ ষদক সংস্কৃখ্রি লথদক আলাদা করা হদেদে।  এ কারদণই িারা ভারদির 

লক্ষদি লসন্সাদস ধ ীে পখ্ররচেদক রাখার খ্রবর্েটি গুরুদত্ত্বর সদঙ্গ খ্রবদবচনা কদরদেন  খ্রদও প্রাচযবাদীরা এ ধরদণর ধারণার স াদলাচনা কদরদেন। 
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কবরস্থ কদর, প্রাে অদধ ষক জনদগািী মৃিদদহ দাহ করাদক অিযাবশ্যক  দন কদর না এবং এক-পঞ্চ াংশ ললাক লগা াংশ খাে (J. T. 

Marten, 1911)। প্রকৃি খ্রহন্দু বলা হেখ্রন খ্রকংবা এদদরদক খ্রচখ্রিি করা হদেদে রূপান্তখ্ররি খ্রহন্দু বদল । খ্রকন্তু এখাদন একো খ্রবর্ে 

স্পষ্ট  াদদরদক খ্রহন্দু বলা হদে িারা সবাই স রূপ লগািী নে এবং এদদর  দধ্য বহু ধরদণর খ্রভন্ন খ্রভন্ন  রীখ্রি ও আচরণ রদেদে। এো 

সিয ল , ভারদি খ্রহন্দু ও মুসল াদনর সা াখ্রজক-সাংস্কৃখ্রিক চচ ষার  দধ্য অদনক লক্ষদিই খ্র ল রদেদে। অদনক খ্রহন্দুধ ষলম্বী  াদদর ধ ষ 

চচ ষার  দধ্য ইসলা ী রীখ্রি ও ভাবাদদশ ষর  প্রভাব রদেদে। ল  ন  ‘ডাফাখ্রল ফখ্রকদর’র খ্রশষ্য  ারা পাঁচজন অজানা ইসলা ী পীদরর 

উদিদশ্য িাদদর গৃহস্থালীর পশু-পাখ্রখ খ্রবসজষন লদে ল ো ‘পঞ্চখ্রপ্রে’ কাল্ট খ্রহদসদব পখ্ররখ্রচি। গুজরাদে এ ন অদনক সম্প্রদাে আদে 

 াদদর একটি হদে  ‘ াটিো কুনখ্রবস’-  ারা িাদদর প্রধান উৎসদব িাহ্মণ পুদরাখ্রহি রাদখ খ্রকন্তু িারা ঈ া  শাহ ও িার বংশধরদদর 

অনুসারী এবং িারা মৃিদদহ দাহ না কদর কবরস্থ কদর। ‘বশখাদাস’রা িাদদর খ্রববাহ অনুিাদন খ্রহন্দু পুদরাখ্রহদির পাদশ মুসল া  

ঈ া  রাদখ, ‘ল া নাস’রা খৎনা করাে, মৃিদদহ কবরস্থ কদর ও গুজরাটি লকারআন পাঠ কদর আবার অদনক লক্ষদিই 

খ্রহন্দুধ ষালম্বীদদর িারা প্রচখ্রলি আচার-আচরণ পালন কদর। খ্রহন্দু ধ ষলম্বীদদর সাদথ বজন ও খ্রশখদদর পাথ ষকয খব আদপখ্রক্ষক। ভারদির 

লকখ্রন্দ্রে প্রদদশ ও খ্রবহাদরর িৎকালীন লসন্সাস কখ্র শনারও স্বীকার কদরদেন, ‘বািদব লসন্সাস অখ্রফসাররা ভারিীে জনগদনর জটিল 

বহুখ্রবধ ধ ীে পাথ ষকযদক (ইংদরজদদর) খ্রনদজদদর  ি কদর লশ্রখ্রণকরণ কদরদেন। জখ্ররপকারীরা প্রদিযকদক িাদদর প্রথাগি ধ ীে 

পখ্ররচে (খ্রহন্দু, মুসল ান অথবা খ্রিষ্টান) খ্রজদজ্ঞস কদরদে ।  ারা এই প্রথাগি ধ ীে পখ্ররচদের  দধ্য খ্রেলনা িাদদরদক বণ ষ বা লগাি 

অনুসাদর লশ্রখ্রণবদ্ধ করা হদেদে। িথ্য সারখ্রণবদ্ধকরদণর স ে  খ্রদ এরা লকান ধরদণর খ্রহন্দু জাখ্রিবদণ ষর সংদঙ্গ সম্পৃি থাকি িাহদল 

িাদদর খ্রহন্দু অথবা অন্য লকান লশ্রখ্রণদি অন্তষভি করা হদিা’( J. T. Marten, M. A., 1911) ।      

 এো স্পষ্টভাদবই বুঝা  াদে ল , উপখ্রনদবখ্রশক জখ্ররপ কা ষক্র গুদলা পখ্ররচাখ্রলি হদিা উপখ্রনদবখ্রশকদদর বণ ষবাদী  

 ানখ্রসকিা খ্রদদে ধ ীে লগাখ্রিগুদলাদক সংজ্ঞাখ্রেি করাে ভারিীে স াদজর গঠন ক্র শ: পাদল্ট ল দি থাদক। এই সংজ্ঞাকরণগুদলা 

এ নভাদব করা হে  াদি এদদর পারষ্পখ্ররক আন্তোঃখ্র শ্রণদক অস্বীকার করা হে। ফদল সম্প্রদােগুদলার  দধ্য খ্রবভাজন বােদি থাদক। 

আবখ্রশ্যকভাদব িা ‘ভাগ কর শাসন কর’ এ নীখ্রির সংদঙ্গ খ্র দল   াওোে উপখ্রনদবখ্রশক শাসন দীর্ ষ লথদক দীর্ ষির হে ।   
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ললখদকর জন্য জ্ঞািব্য 

বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন পখ্রিকা (ইদিাপূদব ষকার র্ান্মাখ্রসক প্রশাসন স ীক্ষা) বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রখ্রশক্ষণ লকদন্দ্রর বাৎসখ্ররক 

বাংলা সা খ্রেকী। প্রখ্রি বাংলা সদনর কাখ্রিষক  াদস এটি প্রকাখ্রশি হে। এদি স াজখ্রবজ্ঞান খ্রবর্েক ল ৌখ্রলক ও গদবর্ণামূলক খ্রনবন্ধ, 

গদবর্ণা-েীকা ও পুিক স াদলাচনা মুখ্রদ্রি হদে থাদক। িদব ললাক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রখ্রশক্ষণ খ্রবর্েক ললখা অখ্রধক গুরুত্ব 

সহকাদর খ্রবদবখ্রচি হে। 

প্রবন্ধটি ল ৌখ্রলক এবং অন্য লকান জান ষাল বা সা খ্রেকী, সংবাদপদি প্রকখ্রশি হেখ্রন বা প্রকাদশর জন্য লপ্রখ্ররি হেখ্রন, এ- দ ষ প্রবন্ধ 

জ া লদো বা লপ্ররদণর স ে একটি খ্রলখ্রখি খ্রববৃখ্রি প্রদান করদি হদব। 

ললখা  ানসম্পন্ন সাদা কাগদজ (খ্ররদপাে ষ সাইজ) প ষাপ্ত  াখ্রজষন লরদখ এক পৃিাে ১২ ফদন্ট ডাবল লস্পদস কখ্রম্পউোর মুখ্রদ্রি হদব হদব। 

মূল পাণ্ডুখ্রলখ্রপর সদঙ্গ অবশ্যই কখ্রম্পউোর খ্রডদস্কদে প্রবন্ধ লপ্ররণ করদি হদব। কখ্রম্পউোর কদম্পাদজর লক্ষদি খ্রনদনাি ফদন্টর ব্যবহার 

অনুসরণ করদি হদব। 

বাংলা কদম্পাজ: "Bijoy-SutonnyMJ” ফন্ট এবং ইংদরখ্রজ: “Times New Roman” ফন্ট।  

লপ্রখ্ররিব্য কখ্রম্পউোর খ্রডদস্কদের কভাদর ললখদকর না , প্রবদন্ধর না  এবং সংখ্রিষ্ট ফাইদলর না  উদল্লখ কদি হদব। 

প্রবদন্ধ বাংলা একাদডখ্র  অনুদ াখ্রদি বানান পদ্ধখ্রি অনুসরণ করদি হদব। 

মূল কখ্রপসহ পাণ্ডুখ্রলখ্রপর ২ (দুই) প্রস্থ পখ্ররেন্ন কখ্রপ সম্পাদদকর বরাবদর পাঠাদি হদব। 

প্রবদন্ধর উপর আলাদা কাগদজ (কভারদপজ) প্রবদন্ধর খ্রশদরানা সহ ললখদকর না , পদবী ও ঠিকানা উদল্লখ করদি হদব, প্রবদন্ধর 

লকাথাও ললখদকর না  উদল্লখ করা  াদব না। 

খ্রভন্ন কাগদজ ললখদকর সংখ্রক্ষপ্ত জীবনবৃু্ত্তান্ত প্রবদন্ধর সাদথ সংযুি করদি হদব। 

প্রদিযক ললখার সাদথ অবশ্যই প্রবদন্ধর সংখ্রক্ষপ্তসার (Abstract) ইংদরখ্রজদি অনখ্রধক ১৫০ শদব্দর  দধ্য লপ্ররণ করদি হদব। 

প্রবদন্ধর পাদেীকাে ও িথ্যপখ্রঞ্জদি ললখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বের ও পৃিা এবং সা খ্রেকীর লক্ষদি ললখক, প্রবদন্ধর না , সা খ্রেকীর 

না , খন্ড ও ইসুয সংখ্যার বের ও পৃিা প্রচখ্রলি প্রখ্র ি খ্রনে  (Standard) অনুসাদর উদল্লখ করদি পাদরন। 

ললখা প্রকাখ্রশি হদল ললখক পখ্রিকার কখ্রপ খ্রবনামূদল্য পাদবন। 

প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাদশর লক্ষদি সম্পাদনা পর্ ষদ এর খ্রসদ্ধান্ত চূোন্ত বদল গণ্য হদব এবং অ দনানীি প্রবন্ধ ও খ্রডদস্কে সাধারণি ললখকদক 

লফরৎ লদো হে না, িদব খ্রবদশর্ প্রদোজদন লফরৎ লপদি হদল এিদসংক্রান্ত  াবিীে ব্যেভার ললখকদক বহন করদি হদব। 

মুখ্রদ্রি প্রবদন্ধর জন্য ললখকদক লকন্দ্র অনুদ াখ্রদি হাদর সম্মানী প্রদান করা হদব। 
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