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বফশ্বায়ন  বফকাীর বাযত : একবি বফশ্লেলণাত্মক প্রবতশ্লফদন
বিবদফ ঙ্কয ধাড়া
যাষ্ট্রবফজ্ঞাশ্লনয বক্ষক, ফবিকুণ্ডা াআস্কুর (উচ্চভাধযবভক), ূফব মভবদনীুয, বিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
Globalization is a popular leading issue in the arena of world politics today. Globalization has
been flourishing in Indian politics since 1991. Some questions like - how globalization cope with
politics, economics and culture of pluralistic society in India? Or has it been pulling at the root of
the Indian politics? Have been raised. If we cultivate the seed of globalization in the land of India
what type of crops will be produced? And whether its aftermath will help India to bloom or not? It is
an important impressive research subject. It is a big question mark how the policy of globalization
like free economy, market economy, individual freedom, privatization , hegemony of M.N.C
companies , consumerist society, cultural monopoly and theory of ‘Night Watchmen State’ will be
implemented for better India . This philosophy envisages the dream of global village. Again Indian
society has been based on caste system, feudalistic tradition and pluralistic society of philosophy.
Two philosophies are antithetical to each other. On the other hand a number of challenges such as
poverty, malnutrition, illiteracy, unemployment, question of citizen security, boundary problem,
Maoism, terrorism, integrity and sovereignty have appeared before the Indian politics. We should
primarily efface these challenges for the development of our country. In this context the philosophy
of ‘Welfare State’ are more relevant than ‘Minimum State’. we should take such type of philosophy
that will help to construct a bright India and protect our country from negative impact of
globalization.
Keywords: Globalization, Pluralistic society, Market economy, Global village, Sovereignty,
Welfare State.

বূবভকা: এআ বনফশ্লে ফবরষ্ঠ, অশ্লরাকপ্রাপ্ত, উজ্জ্বর  প্রগবতীর বাযত বনভবাশ্লণ বফশ্বায়শ্লনয আবতফাচক  মনবতফাচক
বূবভকা মবাশ্লরাচনা কযা শ্লয়শ্লে। মআশ্লঙ্গ বাযতফশ্ললবয াবফবক বফকাশ্লয স্বাশ্লথব, বফশ্বায়ন মম মভৌবরক দবশ্লনয য
প্রবতবষ্ঠত যশ্লয়শ্লে তা গ্রণ কযা ম্ভফ নাবক এআ দবশ্লনয বকেুিা বযফতবন ঘবিশ্লয় ‘বাযতীয় ঘযানায বফশ্বায়ন’ মক
বাযতফশ্ললব প্রশ্লয়াগ কযশ্লর তা শ্লনক মফব উশ্লমাগ প্রদান কযশ্লফ মবি বফশ্লেলণ কযফায মচষ্টা কযা শ্লয়শ্লে।
অজশ্লকয বফশ্ব যাজনীবতয ঙ্গশ্লন ফহুর অশ্লরাবচত  চবচবত বফলয় র ‘বফশ্বায়ন’। ফতবভান বফশ্ব যাজনীবতশ্লত বাযত
গ্রগাভী প্রগবতীর যাষ্ট্র বাশ্লফ তাাঁয বূবভকা ারন কশ্লয চশ্লরশ্লে। গ্রগবতয থ ধশ্লয উন্নয়নীর যাষ্ট্র শ্লত উন্নত
যাশ্লষ্ট্র মৌাঁেশ্লনায রশ্লক্ষয বাযশ্লতয মািা ফযাত যশ্লয়শ্লে। ১৯৯১ ার মথশ্লক উদাযফাশ্লদয ভুক্ত ভনশ্লনয দবক্ষণা
ায়া বাযশ্লতয বফকাশ্লয থ মক ত্বযাবিত কযশ্লত নুঘিশ্লকয বূবভকা ারন কশ্লয চশ্লরশ্লে। এয পশ্লর বাযতযাষ্ট্র
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নয়া থবননবতক নীবত, মফযকাবযকযণ, রাআশ্লন্স যাজ বফশ্লরা  একাবধক াী দশ্লক্ষ গ্রণ কশ্লযশ্লে। মা
বাযতীয় রুগ্ন থবনীবত মক প্রাশ্লণাচ্ছর কযশ্লত াাময কশ্লযশ্লে। তথয প্রমুবক্তয বাফনীয় গ্রগবত বাযতফশ্ললবয
বফকাশ্লয মক্ষশ্লি নফ মজায়ায এশ্লনশ্লে। যবদশ্লক বফশ্বায়ন বফশ্ব  বাযতীয় থবনীবতশ্লত অবথবক বফলভযশ্লক বিগুণ
গবতশ্লত ত্বযাবিত কশ্লয চশ্লরশ্লে। াম্প্রবতক বযংখ্যান নুমায়ী বাযশ্লতয এক তাং ধনী ফযবক্তয াশ্লত বাযশ্লতয
মভাি ম্পশ্লদয ৫৮ তাং ভাবরকানা যশ্লয়শ্লে। এআ বযংখ্যান প্রভাণ কশ্লয বাযশ্লত অবথবক বফলভয কতখ্াবন
অকাচুম্বী। এয পশ্লর মফকাযত্ব, দাবযদ্রতা, যাধ প্রফণতা ক্রভ ফৃবিপ্রাপ্ত শ্লচ্ছ। নাতনী বাযতীয় বক্ষা, ংস্কৃবত,
ভানবফকতা, ভূরযশ্লফাধ অজ বফন্ন। অধুবনক প্রগবতীরতায বফজ্ঞান বযবত বিবভ ফাবণবজযক মবাগফাদী ংস্কৃবতয
কাশ্লে বাযতীয় বচযায়ত ংস্কৃবতয নীরতা, বষ্ণুতা, বিগ্ধতা, বফবচিযতা  ফহুত্বফাদী চবযি কামবত অত্মভবণ
কযশ্লত ফাধয শ্লয়শ্লে। তাআ একথা ফরা মমশ্লত াশ্লয মম, বাযতফশ্ললবয বফকাশ্ল বফশ্বায়শ্লনয বূবভকা বভশ্র প্রকৃবতয।
বফশ্বায়ন বক ?
অজশ্লকয ফতবভান ভশ্লয় দাাঁবড়শ্লয় বফশ্ব থবনীবতয মকান অশ্লরাচনা ম্পূণবতা রাব কযশ্লত াশ্লয না ‘বফশ্বায়ন’ এয
অশ্লরাচনা মক ফাআশ্লয মযশ্লখ্। কাযণ বফশ্বায়শ্লনয বত বফশ্ব থবনীবতয বনবফড় ম্পকব যশ্লয়শ্লে। ফতবভাশ্লন বফশ্ব
থবনীবতয চাবরকা বক্তয অশ্লন বফশ্বায়ন বধষ্ঠান কযশ্লে। বফশ্বায়ন শুধুভাি থবনীবত মক নয়, বফশ্ব যাজনীবত ভাজ
 ংস্কৃবত মক বফশ্ললবাশ্লফ বনয়বিত কশ্লয চশ্লরশ্লে। এতদস্বশ্লত্ব বফশ্বায়শ্লনয মকান ুবনবদবষ্ট ংজ্ঞা মদয়া কবিন।
কাযণ এয ফহুভাবিক রু যশ্লয়শ্লে। তশ্লফ ংশ্লক্ষশ্ল ফরা মায় মম, বফশ্বায়ন র এভন একপ্রকায প্রবক্রয়া মায িাযা
বফশ্লশ্বয বফববন্ন যাশ্লষ্ট্রয ভশ্লধযকায মবৌগবরক ীভাশ্লযখ্া মক বতক্রভ কশ্লয, াভাবজক, থবননবতক, যাজননবতক 
াংস্কৃবতক মক্ষশ্লি মমাগাশ্লমাগ ফৃবিয ভাধযশ্লভ াযা বফশ্ব মক এক বুফন গ্রাশ্লভ বযণত কযশ্লত চায়।
U.N.O ডকুশ্লভশ্লে বফশ্বায়ন মক ংজ্ঞাবয়ত কযা শ্লয়শ্লে এবাশ্লফআ:
The UN document defines globalisation as „increased and intensified flows between countries‟.
These flows are of goods, services, capital, ideas, information and people, which produce national
১
cross-border integration of a number of economic, social and cultural activities.
Joseph Stiglitz, an economist and winner of the Nobel Prize defines Globalization as follows:
Globalization "is the closer integration of the countries and peoples of the world ...brought about by
the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of
artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge, and people across borders."
২
(from Globalization and its Discontents)

বফবষ্ট মনাশ্লফর বফজয়ী থবনীবতবফদ ভতবয মন একিু ববন্ন বাশ্লফ বফশ্বায়ন ম্পশ্লকব ববভত প্রকা কশ্লযশ্লেন :
Globalization is not global westernization according to Amartya Sen in his 2002 article "How to
judge globalism". There is no time like the present, when globalization is getting a bad rap because
of the financial crisis, to recall some of his arguments. For Sen, globalization is neither new, nor
entirely western, nor a curse. But its benefits are not shared fairly. That is the problem to be
tackled.৩

বফশ্বায়ন  বাযতীয় যাজনীবত :স্বাধীনশ্লতায বাযতফলব গবতীর বফশ্ব যাজনীবতয ুদীঘব মািাশ্লথয চড়াআ উতযাআ
বতক্রভ কশ্লয বফশ্ব যাজনীবতশ্লত বনশ্লজশ্লক বফশ্লল জায়গায় অীন কযশ্লত ক্ষভ শ্লয়শ্লে। ভশ্লয়য বযফতবশ্লনয শ্লঙ্গ
শ্লঙ্গ বাযত যাষ্ট্র তাাঁয ভতাদবগত বযফতবন ঘবিশ্লয় ভয় উশ্লমাগী  মুশ্লগাশ্লমাগী বিান্ত গ্রণ কযশ্লত কখ্ন 
বো য়বন। বাযতফলব মখ্ন বিবিশ্লয যাধীনতা মথশ্লক ৃঙ্খর ভুক্ত শ্লয় স্বাধীনতা রাব কশ্লয, তৎকারীন ভশ্লয়
বফশ্ব যাজনীবতশ্লত বিশ্লভরু মকবিকতা বফদযভান বের। এআ মপ্রক্ষাশ্লি দাাঁবড়শ্লয় দুআ ভাবক্তধয যাশ্লষ্ট্রয (ভাবকবন 
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মাববশ্লয়ত আউবনয়ন) অহ্বান উশ্লক্ষা কশ্লয, বাযতযাষ্ট্র মমবাশ্লফ এবয়া অবিকা  রাবতন অশ্লভবযকায দয স্বাধীন
যাষ্ট্রগুবরশ্লক একবিত কশ্লয, প্রাক্তন প্রধানভিী  বাযতীয় বফশ্লদনীবতয রুকায মনশ্লরুবজয মনতৃশ্লত্ব বফশ্ব
যাজনীবতশ্লত তৃতীয় একবি ভঞ্চ মথশ্লক তৃতীয় বফশ্লশ্বয যাষ্ট্রগুবরয ফক্তফয  ভতাভত প্রদাশ্লনয ফযফস্থা কশ্লযবেশ্লরন, মা
মজািবনযশ্লক্ষ অশ্লদারন নাশ্লভ বযবচত তা বফশ্ব যাজনীবতয এক নয়া বদগন্ত ূবচত কশ্লযবের। বাযতফশ্ললবয এআ
দশ্লক্ষ বফশ্লশ্বয গণতি বপ্রয় শুবফুবি ম্পন্ন ভানুল কতৃবক প্রংবত শ্লয়বের।
মনশ্লরুবজ বাযতফশ্ললব ‘ভাজতাবিক ধাাঁশ্লচয ভাজ ফযফস্থা’ প্রবতষ্ঠা কযশ্লত মচশ্লয়বেশ্লরন। এআ নীবত কংশ্লগ্রশ্লয
অফাবদ বধশ্লফশ্লন (১৯৫৫)গৃীত শ্লয়বের। মআভয় বাযতযাষ্ট্র শ্লনকখ্াবন মাববশ্লয়ত আউবনয়শ্লনয িাযা প্রবাবফত
শ্লয়বের। মায পশ্লর বাযত যাষ্ট্র ‘ঞ্চফাবলবকী বযকল্পনায নীবত’ গ্রণ কশ্লযবের। তৎকারীন ভশ্লয় মনশ্লরুবজয শ্লঙ্গ
চীশ্লনয প্রধানভিী ম ৌ এন রাআ এয এক ঐবতাবক ‘ঞ্চীর চুবক্ত’(১৯৫৪)স্বাক্ষবযত শ্লয়বের। মম নীবতয য
বববত কশ্লয ফতবভান বাযতফশ্ললবয বফশ্লদনীবত অজ বযচাবরত শ্লচ্ছ। অফায প্রাক্তন প্রধানভিী শ্রীভতী আবদযা
গাবেয ভশ্লয় গৃীত কতগুবর কভবূবচ মমভন, ‘গবযফী িা কভবূবচ’ ফযাংক ফীভা মকাম্পাবনয জাতীয়কযণ, যাজনয
বাতা বফশ্লরা, বকংফা ‘বফ দপা কভবূবচ’ এফ নীবত ভাজতাবিক ভাশ্লজয ফাতবা ফন কশ্লয। বপ্রয়দববনী আবদযা
গাবে বাযশ্লত ‘বাযতীয় ঘযানায ভাজফাদ’ কাশ্লয়ভ কযশ্লত মচশ্লয়বেশ্লরন। ভাভবয়ক বাযশ্লতয ফাস্তফ চাবদা ফাধয
কশ্লযবের যকায মক এধযশ্লনয নীবত গ্রণ কযশ্লত।
নব্বআ এয দক মথশ্লক বফশ্ব যাজনীবতয গবতপ্রকৃবত নয়া শ্লথ বযচাবরত শ্লত শুরু কশ্লযবের। বফববন্ন কাযশ্লণ
ভাজতাবিক ববফশ্লয ননকয  িন্দ্ব বফশ্লল বাশ্লফ প্রকি অকায ধাযণ কশ্লযবের। মাববশ্লয়ত আউবনয়শ্লনয তশ্লনয
ভধয বদশ্লয় ভাজতাবিক বফশ্লশ্বয বন্তভ মফবনকা তন শ্লয়বের। াযা বফশ্লশ্ব একশ্লভরু মকবিক বফশ্ব কািাশ্লভা
প্রবতবষ্ঠত শ্লয়বের। বফশ্ব যাজনীবতয এআ প্রবাফ বাযতীয় যাজনীবতশ্লত  শ্লড়বের। ১৯৯১ াশ্লর তৎকারীন বাযতীয়
প্রধানভিী বেশ্লরন নযীভা যা এয থবভিী বেশ্লরন ডঃ ভনশ্লভান বং তাাঁয াত ধশ্লয বাযতীয় যাজনীবত উদাযনীবত
শ্লথ মািা শুরু কশ্লযবের। তাযয মথশ্লক ধীশ্লয ধীশ্লয যাষ্ট্রীয় উশ্লদযাশ্লগয াাাব বফববন্ন মক্ষশ্লি মফযকাবয উশ্লদযাগ
বফশ্লল বাশ্লফ রক্ষয কযা মাশ্লচ্ছ। মকাথা মকাথা P.P.P (Public Private Partnership)ভশ্লডশ্লর বফববন্ন কভবূচী
বযচাবরত শ্লচ্ছ। ফতবভাশ্লন ফযাংক, ফীভা, বল্প, বক্ষা  স্বাস্থয বফববন্ন মক্ষশ্লি মফযকাবয বফবনশ্লয়াগ বফশ্ললবাশ্লফ
ফৃবি মশ্লয়শ্লে। এভনবক প্রবতযক্ষা মক্ষশ্লি  মফযকাবয বফবনশ্লয়াগ নুশ্লভাদন মশ্লত শুরু কশ্লযশ্লে। প্রবতযক্ষা মক্ষশ্লি
মমন F.D.I (Foreign Direct Investment) ৪৯% ীভাফি থাশ্লক এ বফলশ্লয় একবি বফর ২০১৪ াশ্লরয ৬আ অগস্ট
ারবাশ্লভশ্লে উত্থাবত শ্লয়বের। াম্প্রবতক কাশ্লর যকায এভন বকেু দশ্লক্ষ গ্রণ কশ্লযশ্লে, মমগুবরয বত
বফশ্বায়শ্লনয গবীয মমাগাশ্লমাগ যশ্লয়শ্লে। এশ্লক্ষশ্লি অভযা Digital India, Skill India, Transparent India,
Transforming India, Emerging India, Make in India, Good Governance, E-Governance, Cash Less
Economy, F.D.I. G.S.T এয ভশ্লতা কভবূবচয নাভ বফশ্লল বাশ্লফ উশ্লেখ্ কযশ্লত াবয। যকাশ্লযয এফ কভবূচী

বাযতফশ্ললব বফশ্বায়ন প্রবক্রয়াশ্লক ত্বযাবিত কযশ্লত াাময কযশ্লে।
বাযতফশ্ললবয বফকাশ্ল বফশ্বায়শ্লনয আবতফাচক প্রবাফ: াম্প্রবতক বফশ্লশ্ব বফশ্বায়শ্লনয প্রবাফ মথশ্লক বফশ্লশ্বয মকান যাষ্ট্রআ ভুক্ত
নয়। বফশ্বায়ন অজশ্লক প্রবতবি যাশ্লষ্ট্রয দযভশ্লর প্রশ্লফ কশ্লযশ্লে। বাযতযাষ্ট্র  তাাঁয ফযবতক্রভী চবযি নয়। নব্বআ
এয দশ্লক ভকারীন থবননবতক বযবস্থবতয বযশ্লপ্রবক্ষশ্লত বাযতযাষ্ট্র ফাধয শ্লয়বের উদাযননবতক নীবত গ্রশ্লণয
ভাধযশ্লভ বফশ্বায়ন মক স্বাগত জানাশ্লত। তাাঁয প্রাথবভক দশ্লক্ষ বাশ্লফ ‘নয়া থবননবতক নীবত’ ‘রাআশ্লন্স যাজ
বফশ্লরা’ মফযকাবযকযণ মক স্বাগত জানাশ্লনা প্রবৃবত নীবতয ভাধযশ্লভ বাযতযাশ্লষ্ট্রয উদাযীকযশ্লণয প্রবক্রয়া অয
কশ্লয়কগুণ ভৃিারী শ্লয়শ্লে। অভযা এখ্ন মদখ্ফায মচষ্টা কযফ বফশ্বায়ন বকবাশ্লফ বাযতযাশ্লষ্ট্রয বফকাশ্ল গ্রণী
বূবভকা ারন কশ্লয চশ্লরশ্লে।
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বল্প করকাযখ্ানা : বফশ্বায়ন াযা বফশ্লশ্বয ফাবণশ্লজযয িায মক উন্মুক্ত কশ্লয বদশ্লয়শ্লে। এয পশ্লর াযা বফশ্ব রবগ্ন ুাঁবজয
ফাধ বফচযণ বূবভশ্লত বযণত শ্লয়শ্লে। াযা বফশ্বফযাী মমাগাশ্লমাগ ফযফস্থায জার বফস্তাবযত শ্লয়শ্লে। অজশ্লকয
বফশ্লশ্বয মম মকান প্রাশ্লন্ত করকাযখ্ানা প্রবতষ্ঠা কযা মায়  করকাযখ্ানায উৎাবদত ণয াভগ্রী ফাশ্লধ বফশ্লশ্বয ফবি
ািাশ্লনা মায়। কাযণ অভদাবন যপ্তাবন মক্ষশ্লি ভস্ত প্রকায বনয়ভ কানুন ববথর কযা শ্লয়শ্লে। াযা বফশ্লশ্বয বল্পবত
 ফযফায়ীশ্লদয কাশ্লে বাযতফলব বল্প স্থাশ্লনয অকলবণীয় জায়গায় বযণত শ্লয়শ্লে। বাযশ্লত ুরব শ্রবভক, স্তা
কাাঁচাভার  ণয াভগ্রী বফবক্রয বফুর ফাজায যশ্লয়শ্লে। তাআ বল্পবতশ্লদয কাশ্লে মরাবনীয়  উফবয বল্প-বূবভ
বাশ্লফ বাযতযাশ্লষ্ট্রয মশ্লথষ্ট খ্যাবত যশ্লয়শ্লে। বফশ্লদী বল্পবত  M.N.C মকাম্পাবনগুবরয বশ্লল্প বফবনশ্লয়াশ্লগয
পশ্লর বল্প মক্ষশ্লি বযকািাশ্লভা বফকাশ্লয াাাব নতুন নতুন কভবংস্থাশ্লনয িায উন্মুক্ত শ্লয়শ্লে। মআশ্লঙ্গ
যকাশ্লযয বল্প ফােফ নীবত গ্রশ্লণয পশ্লর বল্পায়ন প্রবক্রয়ায় নফ গবত ঞ্চাবযত শ্লয়শ্লে। মবদ বাযত যাষ্ট্র একবি
কৃবলবববতক যাষ্ট্র বাশ্লফ ফবজনবফবদত। এতদস্বশ্লে বাযতফশ্ললবয থবননবতক ফৃবিয মক্ষশ্লি বল্পায়শ্লনয একবি
আবতফাচক বূবভকা যশ্লয়শ্লে।
ফতবভাশ্লন াযা বফশ্লশ্বয থবনীবতয গ্রগবত  বফকাধাযায মক্ষশ্লি একপ্রকায ভরূতা এশ্লশ্লে। বফশ্ব থবনীবত
বনয়িশ্লণয মক্ষশ্লি W.T.O, W.B , I.M.F ও GATT চুবক্তয বূবভকা নস্বীকামব। ১৯৪৭ াশ্লর মম GATT
চুবক্ত ম্পাবদত শ্লয়বের বাযত যাষ্ট্র  মআ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) চুবক্তয এয
দয বের। এফ বকেুয পশ্লর ফতবভাশ্লন াযা বফশ্ব L..P.G (Liberalisation, Privatisation and
Globalisation) ভশ্লডশ্লর বযচাবরত শ্লচ্ছ। ম্প্রবত (২০১৭) বফশ্ব ফযাংশ্লকয একবি বযশ্লািব প্রকাবত শ্লয়শ্লে। মআ
বযশ্লািব নুমায়ী বফশ্লশ্বয ফৃতভ দবি মদশ্লয থবনীবতয ভশ্লধয বাযশ্লতয স্থান প্তভ, প্রথভ, বিতীয়  তৃতীয় স্থাশ্লন
মথাক্রশ্লভ যশ্লয়শ্লে, ভাবকবন, চীন  জাান। [৪] যবদশ্লক ২০১৬ াশ্লর মপাফ বিকায প্রকাবত বযশ্লাশ্লিব 'The
World's Most Innovative Companies' তাবরকায় ১০০ বি মকাম্পাবনয ভশ্লধয ৫ বি বাযতীয় মকাম্পাবন জায়গা
কশ্লয বনশ্লয়শ্লে। এআ মকাম্পাবনগুবর র Asian Paints, Hindustan Unilever, Tata Consultancy Services, Sun
Pharma and Larsen & Toubro । [৫] এোড়া বাযতফশ্ললব উদায থবনীবত গ্রশ্লণয ভয় মথশ্লক G.D.P (Gross
Domestic Product ) ও G.N.P (Gross National Product) এয ফৃবিয ায (২০০৬- ৯.২  ২০০৭৯.০)উশ্লেখ্শ্লমাগয বাশ্লফ ফৃবি মশ্লয়শ্লে, মা বনঃশ্লদশ্ল অাপ্রদ  বাযতীয় থবনীবতয স্বাশ্লস্থযয মক্ষশ্লি এক শুব
ংশ্লকত। [৬] এফ বকেুয বযশ্লপ্রবক্ষশ্লত একথা ফরা মায় মম, বাযতফশ্ললবয অবথবক গ্রগবতয মক্ষশ্লি বফশ্বায়ন এক
অীফবাদ বাশ্লফ কাজ কশ্লয চশ্লরশ্লে।
কৃবল: অজ মবন্ত বাযতীয় থবনীবতয ভূরবববত র কৃবল। ২০১১ াশ্লরয জনগণনা নুমায়ী বাযশ্লতয ৭০ তাং
ভানুল কৃবলয য বনববযীর।[৭] বাযশ্লতয G.D.P এয বংবাগ থব অশ্ল কৃবল মথশ্লক, তাআ কৃবলয বফকাশ্লয
বত বাযতীয় থবনীবতয বফকা বনবফড় বাশ্লফ ম্পবকবত। ২০১৫-২০১৬ অবথবকফশ্ললব G.D.P এয ১৭.৪ তাং
এশ্লশ্লে কৃবল মথশ্লক, যবদশ্লক ২০১৩-২০১৪ অবথবকফশ্ললব তাাঁয বযভাণ বের ১৮.৩ তাং।[৮] বফশ্বায়ন বাযত
যাশ্লষ্ট্রয কৃবল থবনীবতয য একবি আবতফাচক প্রবাফ মপশ্লরশ্লে। এয পশ্লর বাযতযাশ্লষ্ট্রয কৃবল নীবতয ভশ্লধয বযফতবন
এশ্লশ্লে। বাযতফশ্ললব বকেু কৃবলবববতক বল্প যশ্লয়শ্লে মমভন াি বল্প, ফস্ত্র বল্প, চা বল্প  খ্াদয প্রবক্রয়াকযণ বল্প
প্রবৃবত। এভস্ত বল্পগুবর শ্লনকাংশ্ল কৃবলয য বনববযীর।
স্বাধীনশ্লতায বাযতযাষ্ট্র খ্াশ্লদয স্বয়ম্ভয বের না। ভাবকবন মুক্তযাষ্ট্র মথশ্লক বাযত প্রশ্লয়াজনীয় খ্াদয াভগ্রী অভদাবন
কযত। বকন্তু ববশ্লয়তনাভ মুশ্লিয ভয় ভাবকবন মুক্তযাষ্ট্র মথশ্লক খ্াদয অভদাবনয মক্ষশ্লি একপ্রকায প্রবতফেকতা বতবয
শ্লয়বের। মআভয় বাযতশ্লক খ্াশ্লদয স্বয়ম্ভয কযফায ফাস্তফ প্রশ্লয়াজনীয়তা তৎকারীন যাষ্ট্র মনতাগণ উরবি
কশ্লযবেশ্লরন। তাাঁয জনয যকায কতৃবক একাবধক কভবূচী াশ্লত মনয়া শ্লয়বের। কৃবলশ্লক্ষশ্লি বাযতশ্লক বক্তারী
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কযফায জনয প্রাক্তন প্রধানভিী শ্রীভতী আবদযা গােীয অভশ্লর ‘ফুজ বফপ্লফ’ (Green Revolution) কভবূচী
বফশ্ললবাশ্লফ উশ্লেখ্শ্লমাগয। এআ নীবতয ভুখ্য উশ্লেয বেরক) কৃবল মক্ষশ্লি বফজ্ঞান প্রমুবক্ত বফদযায প্রশ্লয়াগ ঘবিশ্লয় কৃবলশ্লত উৎাদন ফৃবি কযা  বাযতযাষ্ট্র মক খ্াশ্লদয স্বয়ম্ভয
কযা।
খ্) কৃবল মক্ষশ্লি বফলভয দূয কযা।
ফুজ বফপ্লশ্লফয পশ্লর কৃবলয মক্ষশ্লি বাফনীয় বযফতবন াবধত শ্লয়বের। াঞ্চাফ  মফবকেু যাশ্লজযয থবনীবত মক
ফদশ্লর বদশ্লয়বের। যফতবীকাশ্লর I.R.D.P (Integrated Rural Development Programme ) S.F.D.A
(Small Farmers Development Agency) এয ভাধযশ্লভ কৃবল মক্ষশ্লি গ্রগবত াবধত শ্লয়বের। নব্বআ এয দক
মথশ্লক W.B I.M.F ও S.A.P (Structural Adjustment Policy) নীবতয প্রবাফ বাযতীয় কৃবল মক্ষশ্লি শ্লড়বের।
১৯৯১ াশ্লর N.E.P নীবতয প্রবাফ মথশ্লক বাযতীয় কৃবল ভুক্ত বের না। ২০০০ াশ্লর N.E.P (New Economic
Policy -১৯৯১) এয ভশ্লধয
N.A.P (National Agriculture Policy - 2000) নতুন কৃবলনীবত মঘালণা
কশ্লযবের।
বফশ্বায়শ্লনয াত ধশ্লয বাযতীয় কৃবলশ্লত  রবগ্ন ুাঁবজয নুপ্রশ্লফ ঘশ্লিবের। এয পশ্লর উন্নত ভাশ্লনয ায, ফীজ,
কীিনাক  বফজ্ঞান প্রমুবক্ত প্রশ্লয়াশ্লগয পশ্লর কৃলক  বাযতীয় থবনীবত উবয়আ রাবফান শ্লয়বের। তশ্লফ কৃলক
কৃবলজ ণয উৎাদশ্লন স্বাধীনতা াবযশ্লয়বের। কৃলক বক ধযশ্লনয কৃবলজ ণয কতখ্াবন উৎাদন কযশ্লফ তা ফাজাশ্লযয
মক্রতায চাবদায য বফলয়বি বনববয কযত। এখ্াশ্লন কৃলশ্লকয মকান প্রকায স্বাধীনতা বের না।
ফতবভাশ্লন বাযত অজ খ্াশ্লদয স্বয়ম্ভয শুধু তাআ নয়, বতবযক্ত ণয াভগ্রী বাযত অজ বফশ্লদশ্ল যপ্তাবন কশ্লয
থাশ্লক। বাযতীয় কৃবলজ ণয াভগ্রীয চাবদা ফতবভান বফশ্লশ্ব যশ্লয়শ্লে। কৃবলজ ণয াভগ্রী উৎাদশ্লন বাযত বফশ্লশ্বয
কৃবল ভানবচশ্লি বফশ্লল জায়গা কশ্লয বনশ্লত ভথব শ্লয়শ্লে। কতগুবর ণয াভগ্রী উৎাদশ্লন বাযত এক উশ্লেখ্শ্লমাগয
াপরয জবন কশ্লযশ্লে। এশ্লক্ষশ্লি অভযা বফশ্লল বাশ্লফ উশ্লেখ্ কযশ্লত াবয ধান, অরু, মরফু, করা, জুি, দুধ  চা
প্রবৃবতয নাভ। কৃবলশ্লক্ষশ্লি বাযশ্লতয এআ বূতূফব াপশ্লরযয মনশ্লথয যশ্লয়শ্লে বফশ্বায়ন।
বক্ষা : মম মকান জাবতয বফকা  গ্রগবতয মেশ্লন বক্ষায এক গুরুত্বূণব বূবভকা মথশ্লক থাশ্লক। বক্ষা বফশ্লফকফান,
ংস্কৃবতফান  উন্নত চাবযবিক গুণাফবর ম্পন্ন ভানুল বতবযশ্লত শ্লমাবগতা কশ্লয। তাআ ভানফ ম্পদ বফকাশ্ল বক্ষায
ফদান নস্বীকামব। একাযশ্লণ ফতবভান বদশ্লনয জনকরযাণ ভূরক যাষ্ট্রগুবরশ্লত যাষ্ট্র কতৃক
ব ফবজনীন বক্ষায বফকাশ্ল
বফববন্ন কভবূবচ মনয়া শ্লয় থাশ্লক। মমভন বাযতফশ্ললব ফববক্ষা ববমান (২০০০), জাতীয় স্বাক্ষযতা বভন (১৯৮৮),
বভড মড বভর (১৯৯৫) বক্ষায বধকায অআন, (The Right of Children to Free and Compulsory Education
Act , 2009) নাযী বক্ষায প্রাশ্লয ফতবভান মফবি ফাাঁচা মফবি ড়া (Beti Bachao, Beti Padao Yojana -2015)
এয ভশ্লতা কভবূবচয নাভ বফশ্ললবাশ্লফ উশ্লেখ্ কযশ্লত াবয। এতদস্বশ্লে বাযশ্লতয একবি ংশ্লয নাগবযকশ্লদয
এখ্ন বক্ষায অশ্লরায় বনশ্লয় অা ম্ভফ য়বন। ২০১১ াশ্লরয জনগণনা নুমায়ী বাযশ্লত ৭৪.০৪ তাং ভানুল
ববক্ষত, এয ভশ্লধয ুরুশ্ললয বক্ষায ায ৮২.১৪ তাং  ভবরাশ্লদয বক্ষায ায ৬৫.৪৬ তাং। [৭]বযংখ্যান
নুমায়ী এখ্ন ২৬ তাং ভানুল বক্ষায অশ্লরায ফাআশ্লয যশ্লয়শ্লে। তাআ কর ম্প্রদাশ্লয়য ভানুশ্ললয কাশ্লে বক্ষায
ুশ্লমাগ মাাঁশ্লে মদয়ায জনয  উচ্চবক্ষা প্রাশ্লযয জনয অধুবনক তথয প্রমুবক্তশ্লক ফযফায কযশ্লত াযশ্লর কাজবি,
অয ত্বযাবিত শ্লফ। এশ্লক্ষশ্লি বফশ্বায়ন ায়ক বূবভকা ারন কযশ্লত াশ্লয।
বাযতফশ্ললব নব্বআ এয দক মথশ্লক থবনীবতয াাাব বক্ষাঙ্গশ্লনয উন্মুক্ত প্রান্তশ্লয  উদাযীকযশ্লণয ভুক্ত
দবক্ষণা ায়া ফআশ্লত শুরু কশ্লয। তাাঁয পরশ্রুবতশ্লত বক্ষাশ্লক্ষশ্লি মফযকাবযকযণ, দূয বক্ষায কভবূবচ, বফববন্ন বফশ্ব
বফদযারশ্লয়য মমৌথ কভবূচীশ্লত বফববন্ন প্রকল্প, E-education, E-learning এফং E- Class Room প্রবৃবতয ভাধযশ্লভ
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বক্ষায বফকা ঘশ্লি চশ্লরশ্লে। এয পশ্লর বধকাং াধাযণ নাগবযকশ্লদয বক্ষায অশ্লরায় অশ্লরাবকত কযা ম্ভফয
শ্লয়শ্লে। াবফবক বক্ষায ায উশ্লেখ্শ্লমাগয বাশ্লফ ফৃবি মশ্লয়শ্লে। আউশ্লনশ্লস্কায ভশ্লতা ংগিন প্রাচয  ািাতয বক্ষায
মভরফেশ্লন এক গ্রণী বূবভকা ারন কশ্লয চশ্লরশ্লে। শ্লণযয বুফবনকযশ্লণয ভশ্লতা বক্ষায  বুফবনকযণ ংগবিত শ্লয়
চশ্লরশ্লে। অজশ্লকয বদশ্লন বক্ষাশ্লক্ষশ্লি বনতযনতুন গশ্লফলণা মবি শুধুভাি মকান একবি মদশ্লয ভশ্লধয তা ীভাফি নয়।
তাাঁয ুপর াযা বফশ্লশ্বয কর ভানুল মবাগ কযশ্লত াশ্লয। বফশ্বায়ন অজশ্লক াযা বফশ্লশ্বয ভুক্ত বচন্তায িায উন্মক্ত
কশ্লযশ্লে। াযা বফশ্ব মক জ্ঞান চচবায ীিস্থাশ্লন বযণত কশ্লযশ্লে।
প্রাবনক : অজশ্লকয ফতবভান বফশ্লশ্ব মকান যাষ্ট্রআ স্বয়ংম্পূণব নয়, াযস্পাবযক বনববযীরতাআ ফতবভান যাশ্লষ্ট্রয বববত।
ফতবভান প্রাবনক মক্ষশ্লি বযন্তযীণ নীবত মাক বকংফা বফশ্লদবক নীবত মাক উবয় মক্ষশ্লি মকান যাষ্ট্র এককবাশ্লফ
বফবচ্ছন্ন মকান নীবত গ্রণ কযশ্লত াশ্লয না। প্রবতবি যাষ্ট্রশ্লক বফশ্ব বযবস্থবত মবাশ্লরাচনা কশ্লয মাফতীয় নীবত গ্রণ
কযশ্লত য়। তাোড়া অজশ্লকয প্রাবনক বফলশ্লয় বযবচত দুবি বদক শ্লরা ‘ু-ান’  ‘বফদুযবতন প্রান’।ুান
প্রবতষ্ঠায প্রাথবভক তব র স্বচ্ছতা, দায়ফিতা, জনগশ্লণয ংগ্রণ এগুবর মক ুবনবিত কযা। বফশ্বায়ন এআ তবগুবর
ফাস্তফায়শ্লনয নুকুর বযশ্লফ বতবয কশ্লয।
স্বচ্ছতা (Transparency): প্রাবনক মক্ষশ্লি স্বচ্ছতা প্রবতষ্ঠা কযফায মক্ষশ্লি বফশ্বায়শ্লনয বূবভকা বযীভ।
বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বফজ্ঞান  প্রমুবক্তবফদযায মৌজশ্লনয তথয প্রমুবক্ত দুবনয়ায় বাফনীয় বফপ্লবফক বযফতবন াবধত
শ্লয়শ্লে। অজশ্লকয প্রাবনক মক্ষশ্লি ‘বফদুযবতন প্রান’ চারু য়ায পশ্লর তযন্ত স্বচ্ছতা, দ্রুততা  গবতীরতায
বত প্রাবনক কাজকভব ম্পাবদত শ্লচ্ছ। এয পশ্লর প্রাবনক কাশ্লজ দুনবীবতয অঙ্কা শ্লনক কশ্লভশ্লে।
দক্ষতা (Efficiency): অধুবনক মিাবতয ভাধযশ্লভ প্রাবনক কাজ বযচাবরত য়ায কাযশ্লণ প্রাশ্লনয
কভবচাযীশ্লদয ভশ্লধয দক্ষতা বফশ্ললবাশ্লফ ফৃবি মশ্লয়শ্লে। স্বল্প কভবচাযী িাযা প্রাবনক কামবাফরী বযচাবরত য়ায
পশ্লর অবথবক ফযয় শ্লনকখ্াবন হ্রাপ্রাপ্ত শ্লয়শ্লে। অজ যকাবয প্রান ফনাভ মফযকাবয প্রাশ্লনয ভশ্লধযকায
বযশ্ললফা প্রদাশ্লনয রড়াআ চারু শ্লয়শ্লে। এভনবক গণফণ্টন ফযফস্থাশ্লক (শ্লযন কাডব, জন্ম ংাি, ভৃতুয ংাি,
জাবতগত ংাি, অধায কাডব, মবািায কাডব, জবভয দবরর, ড্রাআববং রাআশ্লন্স, মনন, আবন্সশ্লযন্স  ফীভা
প্রবৃবত) বফদুযবতন ফযফস্থায অতায ভশ্লধয বনশ্লয় অা শ্লয়শ্লে।
জনগশ্লণয ংগ্রণ (People Participation): অজশ্লকয বাযতীয় জনগণ শুধুভাি বনফবাচশ্লন মবািাবধকায প্রশ্লয়াগ
কশ্লয াক মক বনফবাবচত কযায ভধযবদশ্লয় তাাঁয দাবয়ত্ব মল কশ্লয না, প্রাবনক বফববন্ন প্রকশ্লল্পয গবতপ্রকৃবত (শ্লমভন
প্রধানভিী জাতীয় কভব বনিয়তা প্রকল্প, প্রধানভিী গ্রাভ ড়ক মমাজনা, আবদযা অফা মমাজনা, মফবি ফাাঁচা মফবি
ড়া এয ভশ্লতা প্রকল্প প্রবৃবত) ম্পশ্লকব তকব দৃবষ্ট যাশ্লখ্, তাআ অজশ্লকয বাযতীয় নাগবযক তযন্ত জাগ্রত নাগবযক
বাশ্লফ কাজ কশ্লয। এয পশ্লর প্রাবনক কাশ্লজ ভানুশ্ললয ংগ্রণ  শ্লচতনতা দুআ ফৃ বিপ্রাপ্ত শ্লয়শ্লে, মা বাযতীয়
গণতি াপরযভবণ্ডত য়ায নযতভ প্রধান তব। একথা ফরা মমশ্লত াশ্লয মম, বাযতফশ্ললবয ভশ্লতা মদশ্ল
প্রবতবনবধত্বভূরক গণতি মক ংগ্রণভূরক গণতশ্লি মবফবত কযফায মক্ষশ্লি বফশ্বায়ন এক ফবরষ্ঠ দশ্লক্ষ গ্রণ
কশ্লয চশ্লরশ্লে। একবি বযংখ্যান বদশ্লর বফলয়বি অয স্পষ্ট শ্লফ, ২০১৫ াশ্লরয বযংখ্যান নুমায়ী বাযতফলব
আোযশ্লনি ফযফাশ্লয বফশ্লশ্ব বিতীয় স্থান বধকায কশ্লযশ্লে। মা বাযতফশ্ললবয বফদুযবতন প্রাশ্লনয বফকাশ্লয মক্ষশ্লি এক
আবতফাচক ংশ্লকত।
যাজনীবত : অজশ্লকয াযা বফশ্বফযাী বফশ্বায়শ্লনয বফজয়যথ প্রবতশ্লযাধয বাশ্লফ এবগশ্লয় চশ্লরশ্লে, বকেু মক্ষশ্লি মকাথা
মকাথা বফবক্ষপ্তবাশ্লফ বফশ্বায়ন বফশ্লযাধী অশ্লদারন ংগবিত শ্লর  বফশ্বায়শ্লনয বফযীত থবননবতক বদা মদখ্াশ্লত
তাযা ফযথব শ্লয়শ্লে। এভনবক ফতবভান ভশ্লয় মম ভস্ত মদ বনশ্লজশ্লদযশ্লক ভাজতাবিক মদ বাশ্লফ বযবচত কযশ্লত
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বধক অগ্রী, মআ ভস্ত মদগুবর  ফাস্তফ প্রশ্লয়াজশ্লনয তাবগশ্লদ ‘ফাজায থবনীবতয’ দবন গ্রণ কযশ্লত ফাধয
শ্লয়শ্লে। গণপ্রজাতিী চীন তাাঁয প্রকৃষ্টতভ উদাযণ।
াযা বফশ্লশ্বয থবনীবতয াাাব যাজনীবতয মক্ষশ্লি  বফশ্বায়শ্লনয গবীয প্রবাফ ড়শ্লত শুরু কশ্লযশ্লে। বফশ্বায়ন মম
যাজননবতক দবশ্লন বফশ্বাী মখ্াশ্লন যাশ্লষ্ট্রয বূবভকা মক ীবভত কযফায কথা ফরা য়। এআ যাজননবতক দবশ্লনয োন
াআ নবজশ্লকয ‘ীবভত যাষ্ট্র’ ধাযণা বকংফা ‘বন প্রযী যাশ্লষ্ট্রয’ ধাযনায ভশ্লধয। ফতবভান বাযতযাশ্লষ্ট্র মনশ্লরু 
আবদযায ভাজতাবিক বচন্তায ফান ঘশ্লিশ্লে। ভুক্ত থবনীবত, মফযকাবযকযণ এয মোাঁয়া অজশ্লকয বাযতীয়
যাজনীবতয দযভশ্লর প্রশ্লফ কশ্লযশ্লে। যাশ্লষ্ট্রয জণকরযাণকাভী চবযি  বতুববক ফযফস্থা ক্রভ ঙ্কুবচত শ্লয় ড়শ্লে,
তাাঁয জায়গায় মফযকাবযকযণ বকংফা P.P.P ভশ্লডশ্লরয জনবপ্রয়তা ক্রভ ফৃবিপ্রাপ্ত শ্লচ্ছ। ফযাংক ফীভা  এভনবক
প্রবতযক্ষা মক্ষশ্লি  মফযকাবযকযশ্লণয ফাধ প্রশ্লফ ঘিশ্লে। বাযতীয় যাজননবতক দরগুবরয বনফবাচনী আস্তাাশ্লয 
বফশ্বায়শ্লনয প্রবাশ্লফয বচি পুশ্লি উশ্লিশ্লে। মমভন বফনাভূশ্লরয রযাি, বি য়াআ পাআ বযশ্ললফা, স্মািব ববি, বফদুযবতন
প্রান চারু কযা, ুাশ্লনয বকংফা কযাশ্লর থবনীবতয প্রবতশ্রুবত বফশ্লল বাশ্লফ রক্ষয কযা মাশ্লচ্ছ। এআ বচি প্রভাণ
কশ্লয বফশ্বায়ন বাযতীয় যাজনীবতয দযভর মক কতখ্াবন অশ্লদাবরত কযশ্লত ভথব শ্লয়শ্লে। বফশ্বায়ন অজশ্লক
বাযতীয় নাগবযশ্লকয বচন্তা, মচতনা  ভনশ্লন এক বফশ্লল জায়গা কশ্লয বনশ্লত ভথব শ্লয়শ্লে।
ংস্কৃবত: ‘ফহুত্বফাদ’  ‘াংস্কৃবতক বফবচিযিা’ বাযতীয় ংস্কৃবতয এক ববনফ  স্বকীয় বফবষ্টয। াংস্কৃবতক
মৌদমবিায জনয বাযতীয় ংস্কৃবত অজ  বফশ্লশ্ব ভাদৃত শ্লয় অশ্লে। বাযতীয় যাজননবতক ংস্কৃবতয ভশ্লধয মমভন
বণ্ডত মনশ্লরুয ‘ভাজতাবিক ভাজ ফযফস্থায’ প্রবাফ যশ্লয়শ্লে, বিক মতভবন জাবতয জনক ভাত্মা গােীয যাজননবতক
দবশ্লনয প্রবাফ যশ্লয়শ্লে। অফায দবরত ম্প্রদাশ্লয়য ভুবক্তয গ্রদূত বীভ যা যাভবজ অশ্লম্বদকয এয প্রবাফ যশ্লয়শ্লে।
এোড়া যশ্লয়শ্লে বাযশ্লতয নাতনী বনজস্ব ঘযানায ংস্কৃবত, তাাঁয শ্লঙ্গ মুক্ত শ্লয়শ্লে উদাযফাদী বিবভ ভুক্ত ংস্কৃবতয
প্রবাফ। ফবকেু বনশ্লয় বাযতীয় ংস্কৃবত রুশ্ল, গুশ্লণ  ফশ্লণব রূ নাদবনক মৌদশ্লমব মশ্লজ উশ্লিশ্লে।[৯]
বফশ্বায়শ্লনয প্রবাশ্লফ বাযতীয় ংস্কৃবতয ন্তযঙ্গ  ফবযশ্লঙ্গ এক বাফনীয় বযফতবন াবধত শ্লয়শ্লে। বিবভ
ংস্কৃবত বাযতীয় ংস্কৃবতয বযন্তশ্লয এক নফ বযণ জাবগশ্লয়শ্লে। এআ ংস্কৃবতয প্রবাশ্লফ বাযতীয় ভাশ্লজ
মবাগফাশ্লদয নুপ্রশ্লফ ঘশ্লিশ্লে। মায পশ্লর ভানুশ্ললয অচায, অচযণ, যীবতনীবত, খ্াদযাবযা, মাাক  বযচ্ছদ
এফ বকেুয ভশ্লধয একপ্রকায বযফতবন এশ্লশ্লে। এভনবক বফশ্লনাদশ্লনয নাতনী ংজ্ঞা অজশ্লক ফদশ্লর মগশ্লে।
বফশ্লনাদন জগত অজশ্লকয একপ্রকায মরাবনীয় ফাবণবজযক  ভুনাপায মকশ্লি বযণত শ্লয়শ্লে। বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বফশ্ব
ংস্কৃবতয িায উন্মুক্ত শ্লয়শ্লে। মা বফশ্ব ংস্কৃবতয মভরফেশ্লন ায়তা কশ্লয চশ্লরশ্লে। আউশ্লনশ্লস্কায ভশ্লতা ংস্থাগুবর
এশ্লক্ষশ্লি শ্লথয বদাবয বাশ্লফ গ্রণী বূবভকা ারন কশ্লয চশ্লরশ্লে। তথয প্রমুবক্তয বাফনীয় গ্রগবতয পশ্লর
মাযার বভবডয়া ( মপফুক, মায়াি যা, িুআিায  কুবি প্রবৃবত) বফশ্লনাদশ্লনয দুবনয়ায় এক বফশ্লল জায়গা কশ্লয
বনশ্লত ভথব শ্লয়শ্লে।মা তীশ্লত কল্পনা কযা মমত না। মৌদমব, পযান মচতনা  বফজ্ঞান দুবনয়াশ্লক মকি কশ্লয
কভবংস্থান  অশ্লয়য নতুন বদগন্ত উশ্লন্মাবচত শ্লয়শ্লে। তাআ অজশ্লকয একবফং তাব্দীয বাযতীয় ংস্কৃবত প্রাচয,
ািাতয, উদাযনীবতফাদ, ভাজফাদ  জনকরযাণকাভী অদশ্লবয দবশ্লন এক বভশ্র ংস্কৃবতয রু বযগ্র কশ্লযশ্লে।
প্রঙ্গত উশ্লেখ্য মম, ািাতয ংস্কৃবত বাযতীয় ংস্কৃবতশ্লক প্রবাবফত কযশ্লত ক্ষভ শ্লর  যবদশ্লক বাযতীয়
ংস্কৃবতয বকেু বদক বফশ্ব ংস্কৃবতশ্লক ভৃি কযশ্লত  মযখ্াাত কযশ্লত ক্ষভ শ্লয়শ্লে।
বাযতফশ্ললবয বফকাশ্ল বফশ্বায়শ্লনয মনবতফাচক প্রবাফ: বফশ্বায়ন বাযতফশ্ললবয অথব, াভাবজক  যাজননবতক জীফশ্লন
শুধুভাি ভৃবি, গ্রগবত বকংফা প্রগবতয ফাতবা বনশ্লয় অশ্লবন, বকেুশ্লক্ষশ্লি বফশ্বায়ন বাযতীয় জনজীফশ্লন একপ্রকায
মনবতফাচক প্রবাফ মপরশ্লে। বাযতফশ্ললবয গ্রগবত  বফকাশ্লয শ্লথ বফশ্বায়ন বকবাশ্লফ ন্তযায় বাশ্লফ কাজ কশ্লয
চশ্লরশ্লে, তা বনশ্লে অশ্লরাবচত র।
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অবথবক : বফশ্বায়ন মক শ্লনশ্লক অবথবক াম্রাজযফাশ্লদয নয়া মকৌর বাশ্লফ বববত কযশ্লত চান। কাযণ বফশ্বায়ন
ফাজায থবনীবতয নীবতশ্লত বফশ্বাী । ফাজায বযচাবরত য় মক্রতায চাবদা  মমাগাশ্লনয বববতশ্লত। মক্রতায াধাযণ
চবযি র মক্রতা মআ ণযাভগ্রী ক্রয় কযশ্লফ, মম ণয াভগ্রী কভ ভূশ্লরয মফী উশ্লমাগ বদশ্লত ক্ষভ শ্লফ। ণয
মকনাকািায ভয় মক্রতায ভশ্লধয জাতীয়তাফাদ কাজ কশ্লয না। অয এআ ুশ্লমাগ মক কাশ্লজ রাবগশ্লয় থবননবতক বদক
মথশ্লক বফতারী মদগুবর বনশ্লজশ্লদয উন্নত ভাশ্লনয বফজ্ঞান  প্রমুবক্ত বফদযায মৌজশ্লনয কভ ভূশ্লরয মফী উশ্লমাগ
বদশ্লত ক্ষভ এভন ণয াভগ্রী বতবয কশ্লয। াধাযণ মক্রতা মআ ণয াভগ্রী মকনাকািা কশ্লয, এয পশ্লর বফশ্বফাজাশ্লয
ধনী মদগুবর তাাঁয ণয াভগ্রী বধক বযভাশ্লণ বফবক্র কযশ্লত ক্ষভ য়  বধক মফী ভুনাপা রাব কশ্লয।
যবদশ্লক নুন্নত  উন্নয়নীর মদশ্লয ণয াভগ্রী ফাজাশ্লযয প্রবতশ্লমাবগতায় যাবজত য়। অবথবক বাশ্লফ এআ
ভস্ত মদশ্লয থবনীবত বফমবস্ত য়। এআ ভস্ত মদশ্লয বল্প করকাযখ্ানা ফে শ্লত শুরু কশ্লয, াধাযণ ভানুল ক্রভ
কভবীন শ্লয় শ্লড়। বফশ্বায়শ্লনয এআ মনবতফাচক প্রবাফ বাযতীয় থবনীবতশ্লত  ড়শ্লত শুরু কশ্লযশ্লে।
বফশ্বায়ন ম্পশ্লদয মকবিকযণ ঘবিশ্লয় বফশ্লশ্ব একপ্রকায কৃবিভ াভয বতবয কশ্লযশ্লে। বফশ্ব থবনীবত বনয়িণকাযী
ংস্থাগুবর W.B I.M.F W.T.O এযা ভুবষ্টশ্লভয় কতগুবর মদশ্লয বনশ্লদবশ্ল বযচাবরত শ্লচ্ছ। এয পশ্লর ধনী যাষ্ট্রগুবর
অয ধনী শ্লচ্ছ, গযীফ যাষ্ট্রগুবর অয গযীফ শ্লচ্ছ। এভনবক বাযতফশ্ললবয বযন্তযীণ মক্ষশ্লি  এআ অবথবক বফলভয
ক্রভ প্রকি অকায ধাযণ কযশ্লে। ম্প্রবত (২০১৭, জানুয়াবয) Oxfam ত াঁর World Economic Forum
(WEF) ফাৎবযক বভবিং মথশ্লক বাযতফশ্ললব থবননবতক াশ্লভযয য একবি বযশ্লািব প্রকা কশ্লযশ্লে, বযশ্লািব
নুমায়ী এক তাং ধনী ফযবক্তয াশ্লত বাযশ্লতয মভাি ম্পশ্লদয ৫৮ তাং ম্পদ যশ্লয়শ্লে।[১০] এআ বযংখ্যান
বাযতফশ্ললবয অবথবক বফলশ্লভযয ফাস্তফ বচি তুশ্লর ধশ্লয। শ্লফবাবয বফশ্বায়ন চায় বনশ্লজয াাঁশ্লচ বফশ্ব থবনীবতশ্লক গশ্লড়
তুরশ্লত। অজশ্লক বফশ্ব থবনীবতয শ্লঙ্গ বাযত  ভগ্র যাশ্লষ্ট্রয থবনীবতয এক বনবফড় ফেন বতবয শ্লয়শ্লে। বফশ্ব
থবনীবতয ববফলযশ্লতয য বাযতীয় থবনীবতয ববফলযৎ শ্লনকাংশ্ল বনববযীর।
যাজনীবত: বফশ্বায়ন জাবত যাশ্লষ্ট্রয তযন্ত গুরুত্বূণব বফবষ্টয াফবশ্লবৌবভকতা মক প্রশ্ন বচশ্লেয াভশ্লন এশ্লন দাাঁড়
কবযশ্লয়শ্লে। বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর জাবত যাশ্লষ্ট্রয াফবশ্লবৌবভকতা অজ বফন্ন। জাবত যাষ্ট্র বফশ্লশ্ব মকান বিান্ত এককবাশ্লফ
গ্রণ কযশ্লত াশ্লয না। যাষ্ট্রগুবর মআ স্বাধীনতা অজশ্লক াবযশ্লয়শ্লে। এয বযফশ্লতব বফশ্বায়ন বফশ্ব বযচারন ফযফস্থায
শ্লক্ষ তাাঁয ববভত প্রকা কশ্লযন। মবদ  বফশ্লশ্ব ম ধযশ্লণয বযচারন ফযফস্থা এখ্ন গশ্লড় শ্লিবন।
যবদশ্লক বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর যাষ্ট্রগুবর ফাধয শ্লচ্ছ, নাগবযকশ্লদয প্রবত তাশ্লদয াভাবজক দায়ফিতা ক্রভ ীবভত
কযশ্লত। ফাজায থবনীবত  তাশ্লদয রাবরত  াবরত কযফায জনয মম ংস্থাগুবর ফতবভান বফশ্লশ্ব যশ্লয়শ্লে, তাযা ফাধয
কযশ্লে যাষ্ট্রশ্লক বতুববক কভাশ্লত  তাাঁয জণকরযাণকাভী বূবভকা মথশ্লক শ্লয অশ্লত। তাআ অজ াধাযণ ভানুশ্ললয
জীফন জীবফকা শ্লনকাংশ্ল বফন্ন শ্লয় শ্লড়শ্লে। াযা বফশ্বফযাী একবি যাজননবতক দবন উদাযননবতক গণতি
প্রবতষ্ঠা কযশ্লত চাআশ্লে। এয বফকল্প মনআ (There is no alternative) এভন একবি দবশ্লন াযাবফশ্ব মক দীবক্ষত
কযশ্লত চাআশ্লে। এয পরশ্রবতশ্লত যাজননবতক ফহুত্বফাদ  বফন্ন শ্লচ্ছ।
বক্ষা: অজশ্লক বক্ষাশ্লক্ষশ্লি বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বক্ষা কামবত ফাজাবয শ্লণয বযণত শ্লয়শ্লে। বক্ষা অজশ্লক ভুনাপা
রাশ্লবয মরাবনীয় মকশ্লি মবফবত শ্লয়শ্লে। বক্ষাশ্লক্ষশ্লি মফযকাবযকযশ্লণয পশ্লর বক্ষারাব ক্রভ ফযয়াশ্লক্ষ শ্লয়
শ্লড়শ্লে। অবথবক বদক মথশ্লক বদনয াধাযণ নাগবযকশ্লদয কাশ্লে বক্ষা জবন একপ্রকায বফরাবতায় মবফবত
শ্লয়শ্লে। বক্ষা তাাঁয ভুখ্য রক্ষয মথশ্লক বফচুযত শ্লয়শ্লে। ফাবণবজযক বক্ষা তাাঁয গুণগত উৎকলবতায বযফশ্লতব বডবগ্র
রাবশ্লক শ্লনক মফী গ্রাবধকায বদশ্লয়শ্লে। বাযতফলব মথশ্লক ফহু বক্ষাথবী বফশ্লদী বফশ্ববফদযারয় গুবরশ্লত বক্ষারাশ্লবয
জনয াবড় বদশ্লচ্ছ। বকন্তু মআ তুরনায় বফশ্লদী বক্ষাথবীযা ধযয়শ্লনয জনয বাযশ্লত অশ্লে না। বফশ্লল কশ্লয বাযতীয়
বক্ষাথবীশ্লদয ভশ্লধয বক্ষারাশ্লবয জনয ভাবকবন মুক্তযাষ্ট্র াবড় মদয়ায প্রফণতা বফশ্ললবাশ্লফ ফৃবি মশ্লয়শ্লে। The
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Indian Express এ প্রকাবত একবি বনফশ্লে (২০১৬ াশ্লরয ১৫আ নশ্লবম্বয) মআ তথয প্রকাবত শ্লয়শ্লে। বনফশ্লে

ফরা শ্লয়শ্লে :
“THE NUMBER of Indians flocking to the United States for education has increased by around 25
percent this year, according to a report published by the Institute of International Education.”১১
“One out of every six international students in the US is an Indian, said the Open Doors report
published in partnership with the US Department of State‟s Bureau of Educational and Cultural
Affairs.”১১

াভাবজক: বফশ্বায়ন াভাবজক মক্ষশ্লি বাযশ্লতয নাতনী ঐবতয মক বং কশ্লয চশ্লরশ্লে। ভানুশ্ললয ভশ্লধযকায
শ্লমাবগতা, ভবভবতা, বষ্ণুতা  শ্লযাকাশ্লযয ভানবকতা অজ বফন্ন তাাঁয জায়গায় অত্মশ্লকবিকতা,
স্বাথবশ্লকবিকতা, ধূতব  নীচ ভানবকতা ক্রভ ফৃবিপ্রাপ্ত শ্লচ্ছ। বফবষ্ট দাববনক ফ  ভযাবকয়াশ্লববর মম ‘ভানফ
প্রকৃবতয’ কথা ফশ্লরবেশ্লরন ভানফ প্রকৃবত মআযকভ অবদভ প্রকৃবতয রু বযগ্র কযশ্লে। ভানুশ্ললয ভশ্লধয উগ্রতা,
বংস্রতা শুুরব ভানবক প্রফৃবত ফৃবিপ্রাপ্ত শ্লচ্ছ। ভানুল বনশ্লজয স্বাশ্লথব তাাঁয বপ্রয়জনশ্লক তযা কযশ্লত বফদুভাি
বিধাশ্লফাধ কশ্লয না। এবফলশ্লয় অধুবনক যাষ্ট্র বফজ্ঞাশ্লনয জনক ভযাবকয়াশ্লববরয বফখ্যাত উবক্ত অভযা উশ্লেখ্ কযশ্লত
াবয:“Men sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony” [১২]
শুধু তাআ নয় অজশ্লক একান্নফতবী বযফাযগুবর মবশ্লঙ্গ ক্রভ বনউবিয়ায বযফাশ্লয মবফবত শ্লচ্ছ, এফ বকেুয ভূশ্লর
যশ্লয়শ্লে বফশ্বায়ন।
াংস্কৃবতক: বফশ্বায়ন বাযতীয় ংস্কৃবতয ফহুত্বফাদী চবযি মক অঘাত কযশ্লে, াযা বফশ্লশ্ব াংস্কৃবতক একত্বফাদ 
প্রবুত্বফাদ কাশ্লয়শ্লভয মচষ্টা কযশ্লে। বনশ্লজয োাঁশ্লচ বফশ্ব ংস্কৃবতশ্লক গশ্লড় তুরশ্লত চাআশ্লে। এয পশ্লর বাযতীয় ংস্কৃবত
অজশ্লক ংকশ্লিয ভুশ্লখ্। এযা বিবভ ংস্কৃবতশ্লক বফশ্লশ্বয মযা  উৎকৃষ্ট ংস্কৃবত বাশ্লফ প্রবতবষ্ঠত কযশ্লত চায়। এয
জনয বফশ্বজুশ্লড় াংস্কৃবতক াম্রাজযফাদ কাশ্লয়ভ কশ্লয চশ্লরশ্লে। এবি বিকআ বিবভ ংস্কৃবতয বকেু আবতফাচক বদক
যশ্লয়শ্লে তা নস্বীকামব। বকন্তু বিবভ ংস্কৃবতয নগ্নতাশ্লক বযায কযা উবচত। যবদশ্লক প্রাচয ংস্কৃবতয মা বকেু
বাশ্লরা বদক যশ্লয়শ্লে তা বক্ষণীয়। তাআ অভযা একথা ফরশ্লত চাআ মম, ংস্কৃবত জগশ্লতয মা বকেু মশ্রষ্ঠ বনদবন
যশ্লয়শ্লে তা বদশ্লয় বফশ্ব ংস্কৃবত মশ্লজ উিুক, মআশ্লঙ্গ বফশ্বায়শ্লনয নাশ্লভ াংস্কৃবতক াম্রাজযফাদ  বিবভ ংস্কৃবতয
ে নুকযণ ফে মাক।
বযশ্লফ: বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বফশ্বজুশ্লড় অধুবনকীকযণ, নগযায়ন  বল্পায়শ্লনয মম বফুর কভবমজ্ঞ চারু শ্লয়শ্লে, এয
পশ্লর বযশ্লফশ্লয য বনভবভ তযাচায শুরু শ্লয়শ্লে। মায পশ্লর বফশ্ব উষ্ণায়ণ  বগ্রন াউ এশ্লপক্ট এয ভশ্লতা ঘিনা
ঘশ্লি চশ্লরশ্লে মা ভানফ বযতায ববফলযৎ মক ংকিান্ন কশ্লয চশ্লরশ্লে। বফশ্ব উষ্ণায়শ্লণ কাফবন ডাআ ক্সাআড নযতভ
গুরুত্বূণব বূবভকা ারন কশ্লয। European Commission এবং Netherlands Environmental Assessment
Agency তথয নুমায়ী ২০১৫ াশ্লর কাফবন ডাআ ক্সাআড বনগবভশ্লনয বযভাণ ফশ্লচশ্লয় মফী বের মথাক্রশ্লভ, চীন
২৯.৫১%, ভাবকবন মুক্তযাষ্ট্র ১৪.৩৪%, আউশ্লযাবয়ান আউবনয়ন ৯.৬২%, বাযত ৬.৮%  যাবয়া ৪.৮৮%
তাং।[১৩] তথাব বযশ্লফ যক্ষায মক্ষশ্লি উন্নত  উন্নয়নীর যাষ্ট্রগুবরয অন্তবযক বদচ্ছায বাফ যশ্লয়শ্লে।
বযশ্লফ দূলশ্লণয জনয মকান যাষ্ট্র মফী দায়ী, এবনশ্লয় বফশ্লশ্বয ধনী  উন্নয়নীর যাষ্ট্রগুবরয ভশ্লধয যাজননবতক তযজা
অজ ফযাত যশ্লয়শ্লে। বফশ্লল কশ্লয ফতবভাশ্লন তাভাভ বফশ্লশ্বয প্রবাফারী যাষ্ট্র ভাবকবন মুক্তযাশ্লষ্ট্রয বযশ্লফ যক্ষায়
বদচ্ছায বাফ ফাশ্লয ফাশ্লয প্রভাবণত শ্লয়শ্লে। মা বফশ্ব বযশ্লফ যক্ষায শুব উশ্লদযাগ মক ফযাত কশ্লযশ্লে। বফশ্ব জরফায়ু
বযফতবশ্লনয ভযা ভাধাশ্লন যাষ্ট্রংশ্লঘয ৃষ্ঠশ্লালকতায় ১৯৯২ াশ্লর বয কনশ্লবান, কনপাশ্লযন্স প াবিজ
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(ক) নুবষ্ঠত শ্লয়বের। মআ শ্লেরশ্লন বগ্রনাউ গযা বনগবভন হ্রাশ্ল অন্তজবা বতক উশ্লদযাশ্লগয কথা ফরা শ্লয়বের।
মখ্াশ্লন  ভাবকবন মুক্তযাষ্ট্র দথবক বূবভকা ারন কশ্লযবন। যফতবীকাশ্লর ২০১৫ াশ্লর যাবযশ্ল নুবষ্ঠত ক-২১
শ্লেরন শ্লয়বের, মখ্াশ্লন ‘যাবয জরফায়ু বে’ গৃবত শ্লয়বের। মমখ্াশ্লন তৎকারীন ভাবকবন মপ্রবশ্লডে ফাযাক
ফাভা  ১৯৫ জন যাষ্ট্রশ্লনতা স্বাক্ষয কশ্লযবেশ্লরন। মা কামবকয শ্লয়বের ২০১৬ াশ্লর। বকন্তু ২০১৭ াশ্লর ১রা জুন
ভাবকবন মপ্রবশ্লডে ট্রাম্প যাবয বে মথশ্লক ভথবন প্রতযাায কশ্লযন। কাযণ বাশ্লফ বতবন ফশ্লরবেশ্লরন, এআ চুবক্ত
অশ্লভবযকায শ্লক্ষ োনজনক,  তা ভাবকবন স্বাথব বফশ্লযাধী। এআ চুবক্ত নুমায়ী অশ্লভবযকাশ্লক ‘বগ্রন িাআশ্লভি
পাশ্লে’ প্রচুয থব বদশ্লত ত।[১৪] এবাশ্লফআ অশ্লভবযকা অফায একফায বনশ্লজয যাশ্লষ্ট্রয জাতীয় স্বাশ্লথবয জুাত
বদশ্লয় বফশ্ব বযশ্লফ ুযক্ষায় তাাঁয দাবয়ত্ব ুনযায় স্বীকায কযর। প্রথভ বফশ্লশ্বয ধনী যাষ্ট্রগুবরয ভানবকতা এযকভআ,
বফশ্বায়শ্লনয ুপর তাাঁযা মবাগ কযশ্লফ বকন্তু বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বযশ্লফ বফদগ্রস্ত শ্লর, নানা জুাশ্লত তাাঁয দাবয়ত্ব
বনশ্লত তাাঁযা নাযাজ। এআ ভানবকতায বযফতবন না শ্লর ববফলযৎ প্রজশ্লন্ময নাগবযকযা ুস্থ বযশ্লফশ্ল ফফাশ্লয
বধকায মথশ্লক ফবঞ্চত শ্লফ।
উংায: বাযতযাশ্লষ্ট্রয বফকাশ্ল বফশ্বায়শ্লনয বূবভকা মকভন? এয এককথায় মকান উতয মদয়া ম্ভফয নয়।
এশ্লক্ষশ্লি বফশ্বায়শ্লনয আবতফাচক  মনবতফাচক বিত বূবভকা বফদযভান। একবদশ্লক বফশ্বায়ন বাযতীয় থবনীবতশ্লত গবত
ঞ্চায কশ্লযশ্লে  বাযতীয় ংস্কৃবতয বত বফশ্ব ংস্কৃবতয মভরফেশ্লন এক নুঘিশ্লকয বূবভকা ারন কশ্লযশ্লে। এ
প্রশ্লঙ্গ জাবতয জনক ভাত্মা গােীজীয একবি উবক্ত তযন্ত প্রাবঙ্গক:
“I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the
cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off
my feet by any”[১৫]. - Mohandas K Gandhi

যবদশ্লক মতভবন বফশ্বায়ন বাযতশ্লক বফশ্ব যাজনীবতয যঙ্গভশ্লঞ্চ এক গুরুত্বূণব চবযি বাশ্লফ প্রবতবষ্ঠত কযশ্লত
াাময কশ্লযশ্লে। ফতবভান বফশ্লশ্ব বাযত এক অশ্লরাকপ্রাপ্ত বফকাীর যাষ্ট্র বাশ্লফ প্রবতবষ্ঠত। অজ বাযত বেবরত
জাবতুশ্লে, াশ্লকব, (SAARC) বফভশ্লিক (BIMSTEC) , G4, G20 এয ভশ্লতা অঞ্চবরক ংস্থাগুবরশ্লত, তৃতীয়
বফশ্লশ্বয বধকায জবশ্লনয রড়াআশ্লয়, িাফাশ্লদয বফরুশ্লি, বফশ্ব ভানফতা  বযশ্লফ যক্ষায রড়াআশ্লয় , মআশ্লঙ্গ
দবক্ষণ ূফব এবয়ায যাজনীবতশ্লত এক প্রগবতীর বূবভকা ারন কশ্লয চশ্লরশ্লে। এভনবক বযফবতবত বফশ্ব বযবস্থবতশ্লত
বেবরত জাবতুশ্লেয ংস্কাশ্লযয শ্লক্ষ বাযত অজ মাচ্চায যশ্লয়শ্লে। এফ বকেু ম্ভফ শ্লয়শ্লে বফশ্বায়ন বফশ্ব
যাজনীবতয ভঞ্চশ্লক উন্মুক্ত কযফায পশ্লর। যবদশ্লক বফশ্বায়ন বাযতীয় ফহুত্বফাশ্লদয নাতনী ঐবতয মক অঘাত
কশ্লযশ্লে। তাআ ফরা মমশ্লত াশ্লয বাযতফশ্ললবয ুদীঘব মািাশ্লথয গ্রগবতয আবতাশ্ল বফশ্বায়শ্লনয বূবভকা বভশ্র প্রকৃবতয।
তশ্লফ একথা তয মম, বাযশ্লতয ভশ্লতা মদশ্লয অথব াভাবজক  যাজননবতক ফাস্তফতায় বিবভ বফশ্বায়শ্লনয ভশ্লডর
মক াবফবকবাশ্লফ প্রশ্লয়াগ কযা ম্ভফ নয়। কাযণ দাবযদ্রতা, বক্ষা  ুবষ্টয রড়াআশ্লয় বাযত বফজয়ী শ্লত চাআশ্লর,
মখ্াশ্লন ীবভত যাশ্লষ্ট্রয বযফশ্লতব, জনকরযাণকয যাষ্ট্রদবন বধক উশ্লমাগী। অফায মদশ্লয অবথবক গ্রগবতয জনয
মফযকাবযকযণ, উদাযীকযণ  ভুক্ত থবনীবত মক উশ্লক্ষা কযা মায় না। তশ্লফ বাযতীয় অভজনতা মমশ্লতু ংস্কাশ্লযয
মথশ্লক বতুববকয যাজনীবতশ্লত (অম্র যাজনীবত/ Mango Politics) বধক মফী অস্থাীর তাআ বফদযভান যাজননবতক
দরগুবরয শ্লক্ষ চযভ অবথবক ংস্কাশ্লযয নীবতশ্লত থচরা ম্ভফ নয়।
ফবশ্লশ্লল একথা ফরা মমশ্লত াশ্লয মম, বফশ্বায়ন মক বাযত যাশ্লষ্ট্র স্বাগত জানাশ্লনা শ্লর এয য বনয়িণ
জরুযী। মাশ্লত বফশ্বায়শ্লনয মনবতফাচক প্রবাফ মথশ্লক বাযতীয় থবনীবত, যাজনীবত, ভাজ  ংস্কৃবতশ্লক যক্ষা কযা
ম্ভফ য়। তাআ বাযতফশ্ললব বিবভ বফশ্বায়শ্লনয ভশ্লডর মক েবাশ্লফ প্রশ্লয়াগ না কশ্লয, দবনগত বকেু বযফতবন কশ্লয
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‘বাযতীয় ঘযানায বফশ্বায়ন’ মক বাযশ্লতয ভাবিশ্লত প্রশ্লয়াগ কযশ্লর তা শ্লনক মফব উশ্লমাগ মদশ্লফ। এয পশ্লর বাযত
যাশ্লষ্ট্রয বফকাশ্লয থ শ্লনক মফব ভৃণ শ্লফ।
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