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যলাতকর েক্তেে যশানা হয় না, এেং োতদর যকান রনয়ন্ত্রণ যনই .................................................................................. ৯ 
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১। ভূমিকা এবং পটিূশিকা 
১.১ স োশ্যোল সারভব তসজ অ্যোন্ড ওর্েল-রিইং (ওর্েল ) এযোক্ট ২০১৪-এ,  োিো ওর্েল  জুর্ে 

স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি জন োধোিণ  ংক্রোন্ত নীরত, রনেমকোনুন ও  িিিোহ কিোি 
িযিস্থোি ‘ট্র্যোেফির্মটিভ সচর্ে ’ (রূপান্তরকারী পররেতে ন) কিোি একেো দৃশ্যের্েি কথো 
ির্ল সেওেো হর্ের্ে। এেোি ১১টি অ্ংশ্ আর্ে এিং সয েোাঁ চটি নীরতর্ত রূপান্তরকারী 
পররেতে ন কিোি একেো দৃশ্যের্েি কথো ির্ল সেওেো হর্ের্ে, স ই নীরতগুরল এই নরথর্ত 
তথয  িিিোহ কর্ির্ে। এর পাশাপারশ আতছ কোেোর্মো, প্রণালী এেং কোজ কিোি 
অ্ভযোর্ ি নীরত।  

১.২ ২০১৮  োর্লি অ্েোর্ম, ওর্েলশ্ গভনের্মন্ট, ওর্েল -এি চোিটি ইউরনভোর েটি সথর্ক 
পারিেেপূণব েেরক্ততদর ও অ্রভজ্ঞ উের্েষ্টোর্েি সযৌথভোর্ি এই অ্যোর্ক্টি মূলযোেন কিোি 
ভোি রের্ের্ে। এই রনির্েক্ষ জোতীে মূলযোেন, সযেোর্ক ইমেযোক্ট (IMPACT) গর্িষণো 
িলো হে, তোি েোাঁ চটি নীরতি মোধযর্ম এই অ্যোক্ট কোযেকিী কিো ও এি ফলোফল েিীক্ষো 
কর্ি সের্খ: কলযোণ, প্ররতর্িোধ কিো ও প্রথম রের্ক হস্তর্ক্ষে কিো, সযৌথভোর্ি সৃরি করা, 
েহু প্ররতষ্ঠোনর্েি একসাতয কাজ করা এেং কন্ঠ ও রনেন্ত্রণ। যোর্েি ওেি এই অ্যোর্ক্টি 
প্রভোি েেোি কথো – প্রধোনতঃ যসই সে েেরক্তর জনে  াতদর যসো ও সহায়ো পাওয়ার 
দরকার আতছ তোিো, োতদর যকয়ারার ও েরিিোর্িি  ে যিো এিং সয  মোর্জি মর্ধয 
তোিো িো  কর্ি স ই  মোর্জি সলোক ও প্ররতষ্ঠোর্নি  োর্থ সকোথোে এই অ্যোর্ক্টি 
নীরতগুরল েোিস্পরিক রক্রেো কর্ি তো রির্িচনো কিোি মোধযর্ম এই গর্িষণো স েো কর্ি।  

১.৩  িের্মোে মূলযোের্নি জনয, েরির্ষিো িযিহোিকোিীর্েি ও সকেোিোির্েি  োর্থ এই অ্যোর্ক্টি 
রিষর্ে তোর্েি প্রেোশ্ো ও অ্রভজ্ঞতোি  ম্বর্ে িযোেক অ্নু েোন কিো হর্ের্ে। স ই 
রির্েোেে  – ‘এক্সর্েকর্েশ্ে অ্যোন্ড এক্সরেরির্ের্েজ:  োরভে   ইউজোি অ্যোন্ড সকেোিোি 
েো ের্েকটিভ অ্ন েো স োশ্যোল  োরভে র্ জ অ্যোন্ড ওর্েল-রিইং (ওর্েল ) অ্যোক্ট 
[Expectations and Experiences: service user and carer perspectives on the Social 

Services and Well-being (Wales) Act] – সযেোি রভরি হর্ে  োিো ওর্েল  জুর্ে 
েরির্ষিো িযিহোিকোিীর্েি ও সকেোিোির্েি  োর্থ িযোেক গর্িষণো,  Evaluation of the 

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: expectations and 

experiencesঠিকোনোে েোওেো যোর্ি।  

১.৪  ংগৃহীত তর্থযি মর্ধযকোি রকেু তর্থযি ওেি রভরি কর্ি এেো হর্ে একেো  ংরক্ষপ্ত 
রির্েোেে : কৃষ্ণোঙ্গ, এরশ্েোন এিং  ংখযোলঘু এথরনক িেস্ক সলোকর্েি এিং িেস্ক সলোর্কি 
সকেোিোির্েি একেো সফোকো  গ্রুে।2   

 
2 এেো  িেজনরিরেত সয  ংখযোলঘু এথরনক জন োধোিণ হর্ে বিরচত্র্যেূণে, সযখোর্ন সগোষ্ঠীগুরলি 
সভতর্ি ও তোর্েি মর্ধয তফোৎ আর্ে এিং  ল্টো  (Saltus) (২০২০) ির্লর্েন সয এইিকম 
জন োধোিণর্ক সেরণভুক্ত কিোি সচষ্টো আর্গও  ম যোেূণে রেল এিং  ি মেই তো থোকর্ি (সেখর্িন: 
https://www.eyst.org.uk/assets/holding-on-to-the-gains151220.pdf)। একই ভোর্ি, ওর্েলশ্ 
গভনের্মর্ন্টি খ েো সি  ইর্কোেোরলটি অ্যোকশ্ন প্ল্যোন ির্লর্ে: “একেো খুি বিরচত্র্যেূণে সগোষ্ঠীি 
সলোকর্েি মর্ধয প্রোেই খুি কম একিকম রজরন  থোর্ক এিং তোর্েি সয বিষর্মযি অ্রভজ্ঞতো হে তো 
অ্র্নক  মেই একেো রিতর্কে ি রিষে হে। এই অ্যোকশ্ন প্ল্যোর্ন কী েরিভোষো িযিহোি কিো উরচত 
স ই িযোেোর্ি সিশ্ কর্েকেো তকে রিতকে  হর্ের্ে। উেযুক্ত েরিভোষো কী হওেো উরচত স  রিষর্ে খুি 
কমই মর্তি রমল রেল। কোর্জই, এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ  োর্েোেে  টীম-এি (EYST-এি) 
িযিহোিরিরধ অ্নুযোেী এিং ওর্েলশ্ গভনের্মর্ন্টি খ েো েরিকল্পনো অ্নু োর্ি, ‘কৃষ্ণোঙ্গ, এরশ্েোন 
অ্থিো  ংখযোলঘু এথরনক’ (সলোক, জন োধোিণ ও সগোষ্ঠীি িণেনো সেওেোি জনয) েরিভোষোটি এই 
 ংরক্ষপ্ত োর্ি িযিহোি কিো হর্ি। এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ  োর্েোেে  টীম ওর্েল  রলর্খর্ে: 
‘আমিো স্বীকোি করি সয এেো একেো রিতরকে ত েরিভোষো এিং অ্নযিো “রিএমই”, “কৃষ্ণোঙ্গ” অ্থিো 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
https://www.eyst.org.uk/assets/holding-on-to-the-gains151220.pdf
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১.৫ এই নরথটিি উর্েশ্য হর্ে তোর্েি জীির্নি অ্রভজ্ঞতোি ওের্ি লক্ষয সেওেো, যোর্ত 
রনরিত কিো যোে সয  ি রমরলর্ে এই গর্িষণোি মর্ধয তোর্েি কন্ঠ সযন সশ্োনো যোে।    

কৃষ্ণাঙ্গ, এমিয়ান ও সংখ্যালঘু এথশনক পটিূশিি কথষক আসা পশিষেবা 
বযবহািকািী ও ককয়ািািষেি সাষথ গষবেণা   

১.৬ েরির্ষিো িযিহোিকোিী ও সকেোিোির্েি সাতয এই অ্যোযের রিষর্ে োতদর প্রেোশা ও 
অ্রভজ্ঞতোি  ম্বর্ে করা গুণ সংক্রান্ত গতেষণার কোর্জ সয প্রণালীেদ্ধভাতে কাজ করা 
হর্ের্ে, স েোি সম্বতে রেস্তাররে েথয প্রধোন রির্েোর্েে  েোওেো যোর্ি। এই গর্িষণোে 
উর্েশ্যেূণে ভোর্ি  ংগ্রহ কিো নমুনো িযিহোি কিো হর্ের্ে। এেো হর্ে একেো সকৌশ্ল, 
সযেোর্ত রকেু িযরক্তরির্শ্ষর্ক অ্থিো িযরক্তর্েি সগোষ্ঠীর্ক শ্নোক্ত কিো ও সির্ে সনওেো 
জরেত থোর্ক। এই িযরক্তর্েি িো সগোষ্ঠীর্েি এই আগ্রতহর রেষতয় িযোেক জ্ঞোন এিং / 
অ্থিো অ্রভজ্ঞতো আর্ে (সক্র ওর্েল অ্যোন্ড সপ্ল্র্নো ক্লোকে , ২০১৮) (Creswell and Plano 

Clark, 2018), এিং অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি রিরভন্ন িকর্মি সগেকীেোি প্ররতষ্ঠোর্নি মোধযর্ম 
রনর্েোগ কিো হর্ের্ে (র ং অ্যোন্ড ওেোর্ নোি ২০১৬) (Singh and Wassenaar, 2016)। 
তথয  ংগ্রহ কিোি েদ্ধরত, এিং যোিো এই স িো ও  হোেতো েোর্ে তোর্েি মতোমত 
েোওেো রনরিত কিোি িযোেোর্িি সকর্ে এই যগটকীপার প্ররেষ্ঠানগুরল রেল।  

১.৭ এই সক্ষর্ত্র্, আমিো এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ  োর্েোেে  টীম ওর্েল -এি 
(http://eyst.org.uk/)  োর্থ ঘরনষ্ঠভোর্ি কোজ কর্িরে। এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ 
 োর্েোেে  টীম (EYST) হর্ে প্রধোন ওর্েলশ্ েোতিয প্ররতষ্ঠোন, যোিো ওর্েল -এ 
ি িো কোিী অ্ল্প িে ী কৃষ্ণোঙ্গ, এরশ্েোন ও  ংখযোলঘু এথরনক সের্লর্মর্ে, েরিিোি, 
িযরক্তরির্শ্ষ ও  োমোরজক গ্রুেগুরলর্ক অ্িেোন রের্ত, অ্ংশ্গ্রহণ কির্ত এিং ওর্েলশ্ 
 মোর্জি মূলযিোন  ে য হওেোি জনয  হোেতো সেে। এই উর্েশ্য অ্জে ন কিোি জনয 
এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ  োর্েোেে  টীম রিরভন্ন ধির্নি েরির্ষিো সেে, যোি মর্ধয 
ির্ের্ে একজনর্ক অ্নয একজর্নি  হোেতো সেওেো; েোরিিোরিক  হোেতো; উদ্বোস্তু, 
অ্যো োইলোম  ীকোি ও ইওর্িোেীেোন ইউরনের্নি সথর্ক আসা স্থোন েরিিতে নকোিীর্েি 
েিোমশ্ে ও  হোেতো সেওেো; ভলোরন্টেোি হওেোি  ুর্যোগ;  হোেতো  হ চোকরি; এিং 
ক্ষমতো গর্ে সতোলো। োছাড়াও জোতীে বিরচর্ত্র্যি  ম্বর্ে আর্গ সথর্ক িোখো যনরেোচক 
ধোিণোি রিরুর্দ্ধ আেরি জোনোে ও তোি রির্িোরধতো কর্ি এিং ওর্েল -এ ি িো কোিী 
রিরভন্ন  ম্প্রেোেগুরলি  ম্বর্ে  র্চতনতো ও সিোঝোি ক্ষমতো িোেোে। 

১.৮ ১০টি কৃষ্ণোঙ্গ, এরশ্েোন ও  ংখযোলঘু এথরনক িেস্ক সলোকর্েি ও িেস্ক সলোকর্েি 
সকেোিোির্েি এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ  োর্েোেে  টীম এক োর্থ কর্িরেল এিং 
একেো স শ্ন কিোি  ুর্যোগ- ুরিধো কর্ি রের্ের্ে। স িো ও  হোেতোি অ্রভজ্ঞতোি  ম্বর্ে 
এই  ি প্রধোন তথযেোতোর্েি কোর্ে প্রমোণ চোওেো হর্েরেল এিং স গুরলর্ক যখন 
একরত্র্ত কিো হর্ের্ে, তখন সেখো সগর্ে সয স গুরল এক োর্থ প্রধোন বিরশ্ষ্টযেূণে ধিন 
দৃরষ্টর্গোচি কর্ির্ে। এেো সখেোল িোখো গুরুত্বেূণে সয ২০২১  োর্লি সকোরভড-১৯ 
মহোমোরিি  মে এই তথয  ংগ্রহ কিো হর্েরেল। রতনটি প্রধোন প্রশ্নর্ক সকে কর্ি এই 
স শ্র্নি কোেোম বতরি কিো হর্েরেল, রকন্তু আর্লোচনোগুরল খুি সখোলোখুরল ও 
স্বোভোরিকভোর্ি চর্লরেল এিং অ্িশ্যই শুধু এইগুরলি মর্ধয  ীরমত রেল নো। 

 
“এথরনক  ংখযোলঘু /  ংখযোলঘু এথরনক” অ্থিো “রেওর ”/ “েীেল অ্ভ কোলোি” েরিভোষোগুরল 
িযিহোি কিো েেন্দ কর্ি। আমোর্েি কোর্জি মর্ধয সয ি েেন্দ কিো েরিভোষো িযিহোি কিো চোরলর্ে 
যোওেো হর্ে, স গুরলি রিষর্ে আমিো আর্লোচনো কিি এিং েুনরিেচোি কর্ি সেখি এিং আমিো 
আিও জোরন সয এথরনক মোইনরিটিজ অ্যোন্ড ইউথ  োর্েোেে  টীম-এি টীর্মি  ে যিো, 
অ্ংশ্গ্রহণকোিীিো এিং  ঙ্গীিো  কর্ল হেত তোর্েি েের্ন্দি েরিভোষোি  ম্বর্ে একমত হর্ি নো।’   

http://eyst.org.uk/
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• আেরন/ আেরন যোি সেখোর্শ্োনো কর্িন রতরন সয স িো ও  হোেতো েোন স  
 ম্বর্ে আেরন রক আমোর্েি িলর্ত েোর্িন? 

•  আেরন রক আমোর্েি িলর্ত েোর্িন সয আেরন/ আেরন যোি সেখোর্শ্োনো কর্িন 
রতরন সয স িো ও  হোেতো সের্ের্েন, গত ১২ মোর্  তোি সকোন েরিিতে ন হর্ের্ে 
রকনো? 

• একজন িযরক্ত / সকেোিোি / েরিিোর্িি  ে য রহ োর্ি এই েরিিতে র্নি কী 
প্রভোি (যরে রকেু সথর্ক থোর্ক) আেনোি ওেি ের্ের্ে? 

১.৯ আমিো আশ্ো কর্িরেলোম সয  মে রনর্ে আমিো সলোর্কি অ্রভজ্ঞতোি রিষর্ে অ্নু েোন 
কিি এিং সিোঝোি সচষ্টো কিি সয এই অ্যোক্টেো কোযেকিী কিোি (এরপ্রল ২০১৬-এি 
সথর্ক) ফর্ল, সলোর্কি কলযোর্ণি িযোেোর্ি একেো িোস্তরিক প্রভোি ের্ের্ে রকনো। এেো 
িলো নযোযয হর্ি সয এই গ্রুর্েি এক োর্থ হওেোি  মে আমিো এই রিষেগুরলি  ম্বর্ে 
অ্নু েোন কর্ি সেখর্ত েোরিরন। এেোি কোিণ হর্ে সয স িো ও  হোেতোি িযিস্থোি  োর্থ 
তোর্েি সম্প্ররে সমু্মখীন হওয়ার ও অরভজ্ঞোর রিষর্ে অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি প্রধোনতঃ 
েরিষ্কোি লক্ষয রেল। 

১.১০ এই সফোকো  গ্রুর্েি  মর্ে প্রধোন সয রিষেগুরল উর্েরেল, স ই রিষর্েি  ম্বর্ে 
আর্লোচনোি একেো রিিিণ এই রির্েোর্েে  সেওেো হর্ের্ে। প্রধোন রিষেগুরলর্ক 
অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি মন্তিয  মথেন কর্িরেল, রকন্তু তো এমনভোর্ি কিো হর্ের্ে যোর্ত 
অংশগ্রহণকারীতদর মতধে  ারা এর্ত অ্িেোন সির্খর্েন তোর্েি েরিচে শ্নোক্ত কিো যোর্ি 
নো। এেো িলো গুরুত্বেূণে সয এগুরল হর্ে স ই  ি সলোর্কি দৃরষ্টভরঙ্গ যোিো এই 
আর্লোচনোে অ্ংশ্গ্রহণ কর্ির্েন – এগুরল অ্নযর্েি মতোমত প্ররতরিরম্বত কির্ে রকনো স  
রিষর্ে আমিো সকোন েোরি জোনোরে নো। এগুরল হর্ে সকেোিোি ও েরির্ষিো 
িযিহোিকোিীর্েি জীির্নি অ্রভজ্ঞতো – এিং এগুরলর্ক স ইিকম ির্ল সিোঝো উরচত। 
এগুরল হর্ে এই িযিস্থোি  োর্থ তোর্েি সযোগোর্যোর্গি এিং স ই িযিস্থোে তোর্েি  োেো 
সেওেোি রিিিণ। 
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২। এই আষলাচনা কথষক উষে আসা প্রধান শবেয়গুশল 
২.১ আর্লোচনোি অ্ংশ্ রেল এিকম চোিটি প্রধোন রিষে এই অ্ংর্শ্ শ্নোক্ত কিো হর্ের্ে। 

প্ররতটি রশ্র্িোনোর্মি তলোে এক গুে রনম্নেেী রিষে আর্ে সযগুরলর্ত 
অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি গলোি স্বি ও কথো িযিহোি কর্ি তোর্েি অ্রভজ্ঞতো এিং স োশ্যোল 
 োরভে র্ র্জি  োর্থ তোর্েি কোজকমে কিোি  মে তোিো কীভোর্ি  োেো রের্ের্ে স  রিষর্ে 
তথয সেওেো হর্ের্ে।3 ইেো কর্িই এই অ্ংর্শ্ অ্ংশ্গ্রহণকোিী িযরক্তরির্শ্ষ কী ির্লর্ে 
তোি ওেি সিরশ্িকম লক্ষয সেওেো হর্ের্ে – তোর্েি গলোি স্বি যোর্ত ঢোকো ের্ে নো 
যোে, স ইজনয আমিো এি িযোখযো িো রির্েষণ রেইরন।   
সব শিশলষয় কসািযাল সাশিি ষসষেি সম্বষে ত্াষেি হত্ািাি কবাধ থাকা  

২.২  ি রমরলর্ে একেো সিোধ আর্ে সয স োশ্যোল  োরভে র্ জ সলোকর্ক হতোশ্ কর্ির্ে এিং 
যোিো স োশ্যোল  োরভে র্ জর্ক িযিহোি কিোি েিকোির্ক প্রোেই এরের্ে চলোি সচষ্টো কর্ির্ে, 
রির্শ্ষ কর্ি তোর্েি মর্ধয এই মর্নোভোিেো আিও সিরশ্। এি ের্িি উদৃ্ধরতি সথর্ক এেো 
স্পষ্ট য  যলাতক য  সহায়ো সের্ত সচর্ের্ে এিং সয  হোেতো তোিো সের্ের্ে তোি মর্ধয 
অ্ ংর্যোগ ির্ের্ে।  

“বছষিি পি বছি ককাষনা সহায়ত্া ছাড়াই সািলাষনাি পষি, কসটা [আিাি কে 
সহায়ত্া পাওয়াি েিকাি] আিাি েনয শছল না” 
“আরম ির্লরেলোম ‘আরম সকোর্নোরেন আেনোর্েি কোর্ে সকেোিোর্িি  হোেতোি িযোেোর্ি 
রকেু িরলরন রকন্তু আমোি এেো এখন েিকোি’ কোিণ চোি মো  আর্গ তোি [মোর্েি] েোেো 
সভর্ে সগর্ে এিং এক মো  আর্গ তোি একেো হোত সভর্েরেল এিং ি ো ও সশ্োওেোি 
জনয তোি  োহোযয েিকোি হে। আরম  ি  মে তোর্ক  োহোযয করি রকন্তু এখন আমোি 
রেে িযথো কির্ে। স ইজনয আরম সেরলর্ফোন কর্ি ির্লরেলোম সয আমোি ২৪ ঘণ্টোি 
 োহোযয েিকোি, রকন্তু তোিো ির্লরেল সয তোিো দঃরখত সয এই মুহূর্তে  আেনোি যো 
েিকোি স ই িযোেোর্ি আমিো  োহোযয কির্ত েোিি নো, আমিো আেনোি নোম তোরলকোে 
রলর্খ িোখি এিং তোি েি সথর্কই আমিো অ্র্েক্ষোকোিীর্েি তোরলকোে ির্েরে।”  
“আমিো  ঠিক সলোর্কি  োর্থ কথো িলরে রকনো স  রিষর্ে কথোিোতে োি অ্ভোি আর্ে। 
আরম িহু িেি ধর্ি এই স িো কিোি ভূরমকো েোলন কিরে, রকন্তু এখন েরিরস্থরতি 
েরিিতে ন হর্ের্ে এিং আমোি  হোেতো েোওেো েিকোি। আরম স োশ্যোল ওেোকে োির্েি 
কোর্ে যোরে রকন্তু আমোি সয  হোেতো েোওেো েিকোি তো আরম েোরে নো। ধর্ি সনওেো 
হে সয আরম যস যসো রদতে পাররছ নো তো সেওেোপররোতরর সদসেরা চোরলর্ে যোর্ি, 
স েো  ি  মে হর্ত েোর্ি নো।” 
“আরম যখন এই উর্দ্বগগুরল তুর্লরেলোম, তখন স োশ্যোল  োরভে র্ জ িলরেল সয আমিো 
রকেু কির্ত েোিি নো এিং অ্র্েক্ষো কর্ি সেখি সয রক হে।” 
“আিিা শুধু ত্খ্নই ত্াষেি সাষথ কোগাষোগ কশি েখ্ন আিাষেি সশত্যই 
ত্াষেি েিকাি, েখ্ন আিাষেি সবষচষয় কবিী েিকাি ত্খ্ন ত্ািা ককাথায়?” 
“অ্নয একজন ির্লর্ে, এেোর্ক সয রক িলি তো আরম জোরন নো, হতোশ্োজনক, 
দঃখজনক উেোহিণ। আরম রনর্জ প্ররতিেী, আমোি অ্ল্পিে ী সের্ল হর্ে একজন 

 
3 রশ্র্িোনোর্মি রনম্নিতী রিষেগুরল অংশগ্রহণকারীতদর উদৃ্ধরতি সথর্ক সনওেো হর্ের্ে এিং এই 
রিিৃরতগুরল ঘন ির্েি সলখোে এিং ইেোরলক-এ সেখোর্নো হর্ের্ে।    
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সকেোিোি, আমোি জনয সিতনরিহীন সকেোিোি। যখন তোি হো েোতোর্ল ভরতে  হর্ত 
হর্েরেল, তখন আরম স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি  োর্থ সযোগোর্যোগ কিোি সচষ্টো কর্িরেলোম, 
রকন্তু  োহোর্যযি জনয আমোি অ্নুর্িোধ তোিো উর্েক্ষো কর্িরেল। তোেোেোও অ্নযোনয 
সেশ্োেোি িযরক্তিো িুঝর্ত সের্িরেল সয আমোি সের্ল হো েোতোর্ল থোকোি কোির্ণ স  
আমোি সেখোর্শ্োনো কির্ত েোির্ি নো এেং যসইজনয োতদর অ্নুর্িোধ সয িোরের্ত আমোি 
অ্রতরিক্ত  োহোযয েিকোি, োও োরা প্রেোখোন কতরতছ। এমনরক তখন তোিো আমোি 
 োর্থ সকোর্নো সযোগোর্যোগও কর্িরন।”  
কসবােষেি বযবস্থাি িষধয কসবা কিাি েনয ককাষনা সিয় কনই  

২.৩ সলোর্ক স্বীকোি কর্ি সয স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি িযিস্থো গুরুতি চোর্েি মর্ধয ির্ের্ে এিং 
যর্থষ্ট  ংখযক কমেচোিী থোকোি কঠিন  ম যো  ি জোেগোে ির্ের্ে। অ্ংশ্ীেোির্েি সযেো 
সমর্ন সনওেোি অ্ ুরিধো হর্ের্ে তো হর্ে আপােদৃরিতে সলোর্কি েিকোর্ি  হোেতো ও 
স িো সেওেোি জনয সয িযিস্থো গর্ে সতোলো হর্ের্ে স ই িযিস্থোি কোে সথর্ক  হোনুভূরত 
ও  ংর্িেনশ্ীলতোি অ্ভোি থোকোি অ্রভজ্ঞতো হওেো। তোিো সকোন রির্শ্ষ কমেচোিীি 
 মোর্লোচনো কর্িরন, কোিণ তোিো িুঝর্ত সের্ির্ে তোর্েি  মে কত কম থোর্ক, রকন্তু 
তোিো অ্িশ্যই এই স িোি িযিস্থোি কোে সথর্ক তোিো এি সথর্ক ভোর্লো  োেো সের্ত 
সচর্েরের্লন এিং এেো তোর্েি জনয যকাসনো মোথোিযথো যদখাতনা হেরন।  

“সহানুিূশত্ কেখ্াষনাি িত্ েষথষ্ট সািথিয বা সঙ্গশত্ এই বযবস্থাি কনই” 
“আমোর্েি  মোন অ্ংশ্ীেোি ির্ল সেখো হে নো। োতদর জীেতনর সেতচতয় দুেবল সমতয় 
আমিো আমোর্েি ভোর্লোিো োি সলোর্কি স িো কিরে এিং সকোর্নো সকোর্নো  মে আমোি 
মর্ন হে সয সকোর্নো  ংর্িেনশ্ীলতো সনই, কোিণ একরের্ক স োশ্যোল ওেোকে োিিো িলর্ে 
সয তোর্েি  ঙ্গরত কম আর্ে ও তোর্েি অ্থে তহরির্লি সকোর্নো  মোধোন হেরন এিং 
তোর্েি অ্রতরিক্ত প্র োরিত কিো হর্ের্ে, রকন্তু অ্নযরের্ক স ই  মর্ে আেরন একজন 
ভোর্লোিো োি সলোর্কি স িো কির্েন এিং আেনোি এমন একজনর্ক চোন সয 
 ংর্িেনশ্ীল হর্ি ও  হোনুভূরত সেখোর্ি, যোর্ত আেনোর্ক স ই  মর্ে প্রণোলীেো িুঝর্ত 
সেে। রকন্তু স েো সনই, এেো েোওেো যোর্ি নো।” 
“সাধািণ অনুষিাষধি সাড়া কেওয়াি বযাপাষি বড় িকষিি ঘাটশত্ আষছ” 
“ োধোিণ অ্নুর্িোধ শুনর্ত ও স েোর্ত মন রের্ত এিং স ই রিষর্ে কোজ কির্ত অ্র্নক 
মো   মে লোর্গ।” 
“যোিো স োশ্যোল সকেোর্ি িযিস্থোি  োর্থ েরিরচত স িকম সেশ্োেোি িযরক্ত আমোর্েি 
েরিিোর্ি থোকো  র্েও, আমোর্েি েিকোর্িি  মে তোর্েি িযিস্থোি মধয রের্ক সযর্ত 
আমোর্েি কষ্ট হর্ের্ে।” 
কলাষকি কন্ঠ কিানা হয় না এবং ত্াষেি ককাষনা শনয়ন্ত্রণ কিাি ক্ষিত্া 
কনই  

২.৪ যলাতক য  মর্ন কর্ি তোর্েি এই িযিস্থোে সকোর্নো মতোমত সনই এিং সকোর্নো 
অ্থেেূণেভোর্ি তোর্েি কথো সয সশ্োনো হে নো স ই রিষর্ে অ্র্নক উর্দ্বর্গি কথো সতোলো 
হর্ের্ে। এি কর্েকটি ফলোফল শ্নোক্ত কিো হর্ের্ে: এই  োেো সেওেোি অ্ভোর্িি ফর্ল 
তোর্েি কথো সশ্োনোর্নোি জনয ‘যুদ্ধ’ কির্ত হে ির্ল মর্ন কিো; উর্দ্বগ আর্ে সয 
অ্রভর্যোগ কির্ল সকোর্নো উেকোি হর্ি নো অ্থিো তোি ফর্ল তোর্েি ভোর্লোিো োি 
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সলোর্কি সক্ষর্ত্র্ আিও খোিোে স িো ও  হোেতো েোওেো যোর্ি; এেং োতদর পররোতরর 
 ে যর্েি কী হর্ি তো সভর্ি যলাতক তোর্েি আশ্োভঙ্গ হর্ের্ে ির্ল মর্ন কর্ি।  

“আিার কথা কিানাষনাি েনয আিাষক েুদ্ধ কিষত্ হষয়শছল, শকন্তু ত্া কিানা 
হয়শন এবং আিাি ককাষনা শনয়ন্ত্রণ কিাি ক্ষিত্া শছল না” 
“আমিো েের্ক্ষে কর্ি যোই এিং এই অ্িস্থোে সেৌাঁেোই এিং আমিো  োমলোর্ত েোরি নো 
এিং স  আমোর্ক রজজ্ঞো ো কর্ির্ে সয রকন্তু সকন, িযিস্থো সনওেোি জনয সেশ্োেোি 
িযরক্তি কোে সথর্ক একেো ইর্মইল েোওেোি েিকোি হর্েরেল সকন? স  তোর্েি অ্নুর্িোধ 
কিরেল, স  সেে িেি ধর্ি তোর্েি অ্নুর্িোধ কিরেল এিং সকউ তোি অ্নুর্িোধ শুনরেল 
নো ির্ল স  েুর্িোেুরি হোল সের্ে রের্েরেল।”    
“যুদ্ধ কির্ত হর্েরেল, স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি কোে সথর্ক  হোেতো েোওেোি জনয যুদ্ধ 
কির্ত হর্েরেল।” 
“আিাি খু্ব আিািঙ্গ, দুঃখ্ হষয়ষছ এবং আশি উদাসীন হয়য় পয়েমি, কারণ 
ককউ আিার কথা শুনয়ি না” 

“স োশ্যোল  োরভে র্ জ যখন ির্ল সয তোিো রফর্ি সফোন কির্ি রকন্তু তো কর্ি নো, স  
রিষর্ে আরম  রতয আমোি দঃখ ও হতোশ্ো প্ররতধ্বরনত কির্ত চোই।  রতয কথো িলর্ত 
রক, এেো শুধু খুি ক্লোরন্তজনক কোিণ দই িের্িি মত  মে আর্গ আরম আমোি 
রফডিযোক সেওেোি ের্ি সকোর্নো েরিিতে ন হেরন, সকোর্নো রকেুিই উন্নরত হেরন। জোর্নন, 
আরম এি সকোর্নো মোর্নই সেখরে নো, আরম  রতযই সেখরে নো।”     
“রকন্তু আরম সযিকম ির্লরে, সকোর্নো রকেুই আি আমোর্ক অ্িোক কর্ি নো এিং আরম 
আি তোর্েি  োর্থ সযোগোর্যোগ কিোি সচষ্টো করি নো।  ি রকেু সযমন আর্ে, আরম 
সতমনই সির্খ রেই কোিণ আরম জোরন সয এেোর্ত আমোি এনোজী, আমোি  ীরমত এনোজী 
এিং আমোি  ীরমত  মে খিচ হর্ি।”   
“সবষচষয় দবিল কলাকষেি েনয কক রুষখ্ োাঁ ড়ায়?” 
“আেরন যখন  ির্চর্ে দিেল সিোধ কির্েন এিং আেনোি অ্রভর্যোগর্ক সমযবন করা 
হতে না, তখন খুি কঠিন এিং তো আেনোি রিশ্বোর্ ি রভরি নোরের্ে সেে। এি প্রভোি 
েরিিোির্েি ওেি সঢউর্েি মত েরের্ে যোে। সকোর্নোভোর্িই স্বোধীন ভোর্ি অ্রভর্যোগ কিো 
যোে নো কোিণ সেশ্োেোি িযরক্তিো  কর্ল সজোেিদ্ধ হর্ে যোে। এই  ি েরিরস্থরতর্ত সকউ 
দিেল সলোকর্েি হর্ে উর্ে েোাঁ েোে নো। আমোর্েি াোঅ্যোডর্ভোর্কে কোিো? আমোি িক্তিয 
সকোথোে যোে? সক আমোি কথো সশ্োর্ন? দিেল সলোকর্েি সক িক্ষো কর্ি?  কর্লই 
সকোর্নো সকোর্নো  মর্ে কঠিন  মর্েি মধয রের্ে যোে এিং এথরনক  ম্প্রেোর্েি দিেল 
সলোকর্েি সক্ষর্ত্র্ এেো আিও সিরশ্ হে।” 
“এর্ত আমোি মর্ন হে সয অ্িেোন সেওেোি সকোন মোর্ন হে নো। সকউ সশ্োর্ন নো। আি 
আেরন যরে সকোর্নোভোর্ি দৃঢ় হন, তোহর্ল আেনোর্ক ঝোর্মলোকোিী ির্ল রচরিত কিো 
হর্ি।”  
“কসািযাল সাশিি ষসষেি সহায়ত্া পাওয়া চাশলষয় োওয়াি েনয, আিিা েত্টা 
শবচশলত্ থাশক ত্াি কথষক কি শবচশলত্ হওয়াি িান কিষত্ হষয়ষছ”  
“আমোর্ক দৃঢ় হর্ে আমোি কতৃে ত্ব ফলোর্ত হর্ের্ে, যরেও আরম মর্ন করিরন সয আমোি 
সকোর্নো দৃঢ়তো আর্ে, কোিণ আেরন যরে সিরশ্ দৃঢ় হন, তোহর্ল স ই স োশ্যোল ওেোকে োি 
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আি আ র্ি নো, স  আ র্ি নো, স  আি রফর্ি আ র্ি নো, আেরন যরে সিরশ্ দৃঢ় হন, 
তোহর্ল তোিো আেনোি  োর্থ জরেত হর্ি নো, আেনোর্ক সকোর্নোভোর্ি স েো কম সেখোর্ত 
হর্ি এিং প্রোে একটি সিোির্েি মত হর্ে যোন এিং তোর্েি  হোেতো সেওেোি জনয 
সকোর্নো আর্িগ প্রকোশ্ কিো যোর্ি নো।”    
“আেরন যখন আেনোি  ির্চর্ে দিেল অ্িস্থোে থোর্কন এিং একজন সেশ্োেোি িযরক্তি 
কোে সথর্ক আেনোি  হোেতো েোওেোি েিকোি হে, তোিো ির্ল সয আেনোর্ক 
অ্রভর্যোর্গি েদ্ধরতি মধয রের্ে সযর্ত হর্ি এিং তখনও আেনোি কথো সশ্োনো হে নো 
অ্থিো তোি ের্ি সকোর্নো িযিস্থো সনওেো হে নো, এেো খুি রিষোেগ্রস্ত কর্ি সতোর্ল। আমোি 
জীির্নি সিরশ্ি ভোগ  মর্েই আরম একজন সকেোিোি রেলোম, রকন্তু আমোি মোর্েি 
সক্ষর্ত্র্, আরম জোরন সয রতরন কতেো গরিেত সলোক এিং যখন একজন দিেল সলোর্কি 
কথো সকউ সশ্োর্ন নো, তোি প্রভোিেো  োিো েরিিোি জুর্ে সঢউর্েি মত েরের্ে যোে, শুধু 
সয আমোি মোর্েি ওেি তো নে, আমোি  ন্তোনর্েি, তোি নোরত-নোতনীর্েি ওের্িও। 
সেখো যোর্ে সয সকোর্নো জোেগোে অ্রভর্যোগ জোনোর্নো যোে নো এিং স ই অ্রভর্যোগ শুর্ন 
িযিস্থো সনওেোি মত সকউ সনই। মর্ন হে সয আেনোি রিরুর্দ্ধ  িোই সজোেিদ্ধ হর্ে 
সগর্ে এিং আেনোি অ্রভর্যোগ জোনোর্নো েোেো আেরন আি এর্গোর্ত েোির্িন নো এিং 
স খোর্নই সশ্ষ।”   
কসবা ও সহায়ত্াি ওপি আয়ে কথয়ক কিা োশত্ সংক্রান্ত ধািণাি প্রিাব  

২.৫ জারেগে ধারণার  মু্মখীন হওেোি প্রভোর্িি ফর্ল অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি িলো ওের্ি সেওেো 
রিষেগুরলি মর্ধয অ্র্নকগুরলই গর্ে উর্ের্ে এিং গঠিে হতয়তছ। অ্ংশ্গ্রহণকোিীিো 
তোর্েি আিও রিচরলত কিোি মত অ্রভজ্ঞতোি হওেোি কথো ির্লর্ে, সযগুরলি ফর্ল 
তোর্েি  ম্বর্ে সয রজরন গুরল ধর্ি সনওেো হর্ের্ে সয কোির্ণ স ই ধোিণোগুরলি  ম্বর্ে 
তোর্েি  র্ন্দহ আর্ে, তোর্েি জোরত, তোর্েি  োংসৃ্করতক েেভূরমকো। উর্দ্বগ আর্ে সয 
অ্তযন্ত সিরশ্  ংখযক  মর্ে, এই িযিস্থোি  োর্থ তোর্েি কোজকমে কিোি  মে, তোর্েি 
গোর্েি িে একেো রির্িচনোি রিষে রেল।      

“আয়ে কথয়ক ধারণা কয়র রাখ্া মিল আিার অমভজ্ঞত্ার একটা অংি”  
“আরম রিশ্বো  করি সয রকেু প্ররতষ্ঠোন আমোর্েি প্রোেই রির্িোধী কর্ি সেে, কোিণ তোিো 
শুধু আেনোি সচহোিো এিং আেনোি ত্বর্কি িে কী এিং আেরন কীভোর্ি গুরের্ে কথো 
িলর্ত েোর্িন স গুরলি ওেি রভরি কর্ি আেনোর্ক তোিো রিচোি কর্ি সের্খ। আ ল 
 ম যোেো কী তোি ওেি রভরি কর্ি কখনই এেো কিো হে নো, কোিণ আরম রিশ্বো  করি 
সয এই প্ররতষ্ঠোনগুরলি হওেো উরচত আেরন তোর্েি কোে সথর্ক কী  হোেতো সের্ত 
েোর্িন স ই িযোেোর্ি এিং আেরন সক আেরন সকোথো সথর্ক এর্ র্েন, আেনোি ধমে কী 
এিং এগুরলি িযোেোর্ি নে। এই জোরতরির্দ্বষ  ি জোেগোে আর্ে রকন্তু প্ররতষ্ঠোনগুরলি 
মর্ধয এেো ভোর্লোভোর্ি স্পষ্ট, যখন অ্নযোনয সলোক অ্র্নক সিরশ্  হোেতো ও অ্র্নক 
সিরশ্  োহোযয েোর্ে এিং তোর্েি এই েরির্ষিোি সথর্ক  রতযই উন্নরত হর্ে, রকন্তু রকেু 
সলোকর্ক শুধু িোে সেওেো হর্ে, তোর্েি েোর্শ্  রির্ে সেওেো হর্ে। যখন তোিো েোির্ি, 
তোর্েি যখন  মে হর্ি তখন তোিো আমোর্েি িযোেোর্ি কোজ কির্ি, আমোর্েি সিলোে 
শুধু ওজি সেখোর্নো এিং এেো হর্ে শুধু এই রিষর্ে আমোি ধোিণো।  কর্লি গল্প 
আলোেো, রকন্তু এেো হর্ে শুধু আরম সযভোর্ি  িরকেু সেরখ।” 
“আরম একরদন আমার স োশ্যোল ওয়াকব ারতক রজজ্ঞাসা কতররছলাম সয আমোি  োর্থ 
সযিকম আচিণ কিো হর্ের্ে স েোি  োর্থ আমোি ত্বর্কি ির্েি সকোর্নো  ম্পকে  আর্ে 
রকনো?’ আমোি সয  োহোযয প্রর্েোজন, আমোি সের্লি যো প্রর্েোজন তো আরম েোরেলোম, 
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অ্থিো েোরেলোম নো এিং ের্িি একেো স্তর্ি অ্রভর্যোগ জোনোর্নোি একটি উেোে আর্ে, 
আেরন জোর্নন একেো দ’টি উেোর্ে অ্রভর্যোগ কিো যোে এিং স খোনকোি মযোর্নজোিিো 
েযেন্ত রফিরত সফোন কর্িনরন। কোর্জই শুধু মর্ন হে সয েুর্িোেোি মত, স োশ্যোল 
 োরভে র্ জ যো কির্ে ির্ল আরম মর্ন কর্িরেলোম,  কর্ল তো কিরেল নো। আি এটিও 
 রতয সভর্িরেলোম সয এেো হেত আমোি নোম ও আমোি ত্বর্কি ির্েি কোির্ণ।” 
“আরম মর্ন করি সয আমোর্েি সেখোমোত্র্ আমোর্েি রিচোি কিো হে। আেরন আমোি 
নোম িো আমোি মোর্েি নোম সের্খ িুঝর্ত েোির্িন নো, রকন্তু আমোি মোর্েি িোরের্ত 
স োশ্যোল ওেোকে োি আ ো মোত্র্ তোি মুর্খ একেো ভর্েি েোে ের্েরেল। আি আেরন যখন 
জোরতরির্দ্বর্ষি মর্ধয  োিো জীিন কোেোর্েন, তখন তোর্েি দৃরষ্ট, সয ভোর্ি সলোর্ক 
আেনোি রের্ক তোকোে স েোি মতধে সামানে পাযবতকের যযতকই আেরন িুঝর্ত েোির্িন। 
গলোি স্বি, সয ভোর্ি তোিো অ্নুর্িোধ কর্ি, সয ভোর্ি তোিো আেনোর্ক প্রশ্ন কর্ি স গুরলি 
সথর্ক আেরন িুঝর্ত েোির্িন, কোিণ আেরন এি মর্ধয  োিো জীিন িো  কর্ির্েন। 
“কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়ান ও সংখ্যালঘু এথশনক পশিবািগুশলি সম্বষে ো ধষি কনওয়া 
হয়, ত্া কিষব কনওয়া উশচত্ নয়” 
“আরম েশ্ ভোইর্িোর্নি একজন ... কোর্জই স োশ্যোল ওেোকে োি প্রথর্মই যো ধর্ি 
রনর্েরের্লন সয আমিো এেো  োমলোর্ত েোিি কোিণ রতরন ির্লরের্লন ‘ও আেনোর্েি 
একেো িে েরিিোি আর্ে, কোর্জই আেনোিো  োমর্ল রনর্ত েোির্িন’। আরম ির্লরেলোম 
যো এই সক্ষর্ত্র্ তো নে, কোিণ শুধু আরম আরে, আরম হরে একজন  রক্রে সকেোিোি, 
আরম একজন সিতনরিহীন সকেোিোি।”   
“আরম মতন করর য  জারে একটা েড় ভূরমকা যনয়, কোিণ আরম অ্র্নক  মর্েই ভোরি 
সয অ্র্েক্ষোকৃত িে েরিিোর্িি সক্ষর্ত্র্, অ্নয জোরতি েরিিোির্েি মর্ন কিো হে সয 
তোিো স্বরনভে ি, তোর্েি সকোর্নো  োহোযয েোওেোি েিকোি সনই, তোিো  ি রকেু রনর্জিো 
কির্ি, তোিো এই িযরক্তি  োংসৃ্করতক ও  োমোরজক প্রর্েোজনগুরল সমেোর্ত েোির্ি। আি 
আরম মর্ন করি সয জনির্লি মোর্নই হর্ে স িো স েো ধর্ি সনওেো অ্নয ির্েি 
সলোকর্েি ওেি  ি  মে সনরতিোচক প্রভোি সফর্ল, কোিণ আমিো হেত িে েরিিোর্িি 
সথর্ক এর্ রে, রকন্তু যরে শুধু রতন িো চোি জন সলোক কোজ কর্ি ও অ্নয  কর্লি 
ভিণর্েোর্ষোন চোলোে, তোহর্ল শুধু একজন অ্রতরিক্ত সলোক হর্লই আমোর্েি িযিস্থোি খুি 
 ূক্ষ্ম ভোি োময নষ্ট হর্ে যোে।” 
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৩। একটা উপসংহাষিি উষেষিয  
৩.১ স োশ্যোল সকেোর্িি িযিস্থোি মর্ধয, সলোর্কি অ্রভজ্ঞতোি সম্বতে রকেু খুি সজোিোর্লো এিং 

আপরিজনক ভোিনো আর্ে। এই অ্রভজ্ঞতোগুরলি ওেি রভরি কর্ি একেো  িের্মোে 
র দ্ধোর্ন্ত আ ো  ম্ভি হর্ি নো এিং স েো িুরদ্ধমোর্নি কোজও হর্ি নো। রকন্তু, এই 
দৃরষ্টভরঙ্গগুরলি রেশ্বাসত াগেো স্বীকোি কিো গুরুত্বেূণে। চোিটি মূল রিষেিস্তু আর্ে 
সযগুরলি আর্শ্েোর্শ্ প্রধোন রজরন গুরল সকেীভূত হর্ের্ে।    

১।  ি রমরলর্ে একেো ধোিণো আর্ে সয স োশ্যোল  োরভে র্ জ সলোকর্ক হতোশ্ 
কর্ির্ে এিং সযর্হতু অ্র্নক  মেই সলোর্ক স োশ্যোল  োরভে র্ জ িযিহোি 
কিোি েিকোি এেোর্ত সচর্ের্ে, স ইজনয এই মর্নি ভোিগুরল রেতশষ কতর 
গভীি;  

২। সলোর্ক স্বীকোি কর্ি সয স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি িযিস্থো খুি গুরুতি চোর্েি 
মর্ধয আর্ে এিং যর্থষ্ট  ংখযক কমেচোিী থোকোি সক্ষর্ত্র্  ি জোেগোিই কঠিন 
 ম যো আর্ে। অ্ংশ্ীেোির্েি সযেো সমর্ন সনওেোি অ্ ুরিধো হর্ের্ে তো হর্ে 
আপােদৃরিতে সলোর্কি েিকোর্ি  হোেতো ও স িো সেওেোি জনয সয িযিস্থো 
গর্ে সতোলো হর্ের্ে স ই িযিস্থোি কোে সথর্ক  হোনুভূরত ও  ংর্িেনশ্ীলতোি 
অ্ভোি থোকোি অ্রভজ্ঞতো হওেো; 

৩। সয রিষর্ে অ্র্নক উর্দ্বগ জোনোর্নো হর্ের্ে তো হর্ে সয সলোর্ক মর্ন কর্ি সয 
এই িযিস্থোে তোর্েি সকোর্নো ‘মতোমত’এিং সকোর্নো অ্থেেূণেভোর্ি তোর্েি িক্তিয 
সশ্োনো হর্ে নো; এিং 

৪। অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি সয রিচরলে হওেোি মত অ্রভজ্ঞতো হর্ের্ে, যসইজনে, 
তোর্েি  ম্বর্ে, তোর্েি জোরত এিং তোর্েি  োংসৃ্করতক েেভূরমি  ম্বর্ে আর্গ 
সথর্ক  া যো ধতর সনওেো হর্ের্ে স গুরলর রেষতয় োতদর সতেহ আতছ।   

৩.২ আমিো স্বীকোি করি সয এগুরল শুধু আমিো যোর্েি কোে সথর্ক শুনর্ত সের্েরে তোর্েি 
দৃরষ্টভরঙ্গর্ক প্ররতরিরম্বত কর্ি। এই মতোমতগুরলর্ক এখোর্ন আিও সিরশ্ কর্ি ির্লরে 
কোিণ সযখোর্ন  োংসৃ্করতক রেক সথর্ক একেো স্পশ্েকোতি ও উেযুক্তভোর্ি সলোকর্ক  োেো 
সেওেো এই িযিস্থোি কোর্ে  ির্চর্ে কঠিন হে, স খোনকোি িযোেোর্ি এেো আমোর্েি 
গুরুত্বেূণে অ্ন্তদৃেরষ্ট রের্ত েোির্ি।   

৩.৩ এই রির্েোেে  ও েরির্ষিো িযিহোিকোিীর্েি ও সকেোিোির্েি দৃরষ্টভরঙ্গি  ম্বর্ে অ্নু েোন 
কর্ির্ে এিকম একেো আিও িযোেক নরথি মর্ধয সয অনুরণন ও রমল ির্ের্ে এিং 
তোি  োর্থ তফোৎগুরলও স্বীকোি কিো গুরুত্বেূণে। এই রির্েোর্েে ি উে ংহোর্ি, রনতচ যদওয়া 
রজরন গুরলি প্ররত দৃরষ্ট আকষেণ কিো হর্ের্ে এিং প্রধোন রির্েোর্েে  যদওয়া সমসোগুরলর 
মত একই  ম যো এখোর্নও সয সেখো সগর্ে তো প্রেশ্েন কিোি জনয স গুরল আিোি 
এখোর্ন সেওেো হর্ের্ে:  

• িযিহোিকোিী ও সকেোিোিিো মর্ন কর্ি সয এই অ্যোর্ক্টি উচ্চাকাঙ্খা পুতরাপুরর 
সমেোর্নোি আর্গ আিও রকেু দূি এরগর্ে সযর্ত হর্ি;   

• এই অ্যোযের যকতে যাকা উন্নরত কিোি সক্ষর্ত্র্, স েোি একেো প্রধোন রভরি হর্ে 
অ্নযর্েি জীির্নি অ্রভজ্ঞতো  িো রি সশ্োনোি মূলয স্বীকোি কিো গুরুত্বেূণে ির্ল 
িুঝর্ত েোিো; 
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• এই অ্যোক্টর্ক েুর্িোেুরি কোযেকিী কিোি উর্ের্শ্য ‘ভ্রমণ’ কিো এখনও  মূ্পণে 
হেরন এিং  ি নীরতগুরলি সমরিেভাতে কাজ করার সমূ্পণব সম্ভােনা পূণব করার 
জনয এেো স্পষ্ট সয এই িযিস্থোি আিও কোযেকিীভোর্ি কোজ কির্ত হর্ি। 

• এই মহোমোরিি  মে রকেু সলোর্কি জনয, স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি  োর্থ প্রোতযরহক 
অ্রভজ্ঞতোি কোির্ণ, তোর্েি এই নীরতগুরলর্ক অ্নয সকোর্নো  মর্ে এত দূি মর্ন 
হেরন। এগুরলর্ক সলোর্কি কোর্ে  রির্ে আনো কঠিন হর্ি, রকন্তু এেো কিোি জনয 
এখনকোি তুলনোে আি কখনও এত গুরুত্বেূণে  মে আি কখনও রেল নো; এিং 

• তর্ি, রকেু েরির্ষিো িযিহোিকোিী ও সকেোিোিিো েরিিতে ন ঘেোি জনয ক্রমশ্ঃ 
অ্ধধযে হর্ে েের্ে। এেো িুঝর্ত েোিো ও এেোর্ক মূলয সেওেো হর্ে এখন এই 
অ্যোক্ট ও স টাি নীরতগুরলর্ক আিও অঙ্গীভূে করার যেতে এটা হতে প্রধান। 

৩.৪ েতে এটা যজতন রাখতে হতে য  কৃষ্ণাঙ্গ, এরশয়ান ও সংখোলঘু এথরনক পররতষো 
েেেহারকারী ও যকয়ারারতদর রনরদব ি অরভজ্ঞো একেো রির্শ্ষ িযোেোর্ি স্পষ্টভোর্ি 
আলোেো – রিরভন্ন জোরতি  ম্বর্ে রনরেে ষ্ট ধোিণো থোকো এিং আর্গ সথর্ক ধর্ি সনওেোি 
কথো তোর্েি অ্ননয অ্রভজ্ঞতোি মোধযর্ম জোনোর্নো হর্ের্ে। 

৩.৫ অ্ংশ্গ্রহণকোিীর্েি মর্ধয একজর্নি রচন্তো রের্ে আমিো সশ্ষ কির্ত চোই। আর্লোচনোি 
সশ্র্ষি রের্ক, সলোর্ক সয ি তথয রের্ের্ে স গুরল রনর্ে এি ের্ি কী ঘের্ি স ই রের্ক 
কথোিোতে ো ঘুর্ি যোে। তোর্েি গল্প িলো হর্ি কী হর্ি নো স ই রিষর্ে মানরসক চোে 
থোকোি কথো একজন অ্ংশ্গ্রহণকোিী রির্শ্ষ কর্ি ির্লর্ে। প্রথম রের্ক তোিো রচরন্তত 
রেল সয তোর্েি িক্তর্িযি সথর্ক তোর্েি শ্নোক্ত কিো হর্ি এিং তোর্েি স ই িযোেোর্ি 
উর্দ্বগ রেল। তর্ি, ের্িি মুহূর্তে ই তোিো িুঝর্ত সের্ির্ে সয অ্নযর্েি একেো অ্নয 
ধির্নি অ্রভজ্ঞতো হওেোি জনয েরিিতে ন কির্ত হর্ল তোর্েি গল্পগুরল িলর্তই হর্ি 
এিং তোর্েি মতোমত সশ্োনোর্ত হর্ি। যসই অন্তরনবরহে উতেতশে, এই ররতপাতটব ি 
উে ংহোর্ি িলো হর্ের্ে:  

 “আরম প্রকৃতের্ক্ষ এেোর্ক িযিহোি কিো চোই, িযিহোি কির্িন। িযিহোি কির্িন, 
কোিণ স োশ্যোল  োরভে র্ র্জি রেক সথর্ক আমোি  োর্থ ভোর্লো আচিণ কিো হেরন। 
িযিহোি কির্িন, িযিহোি কির্িন, ...  িরকেুি েরিিতে ন হওেো েিকোি। আরম 
দঃরখত সয কথো িলোি  মে আরম ভোিরে এিং আরম ভোিরে সয আরম এেো চোইরন, 
আমোর্ক শ্নোক্ত কিো আরম চোইরন এিং এই কথো িলোি  মে আরম িলরে সয 
েরিিতে ন হওেোি জনয যরে এেো েিকোি হে, তোহর্ল হযোাঁ , আমোি গল্পেো িলর্িন, 
আমোি িলো কথোগুরল িযিহোি কির্িন। এেোি অ্থে আর্ে ির্ল আরম মর্ন করি, 
আমোি মর্ত এেো কিোেো  ঠিক ... ”  
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