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সমেয়র �� �থেকই মানষু তার আেশপােশর পিরেবেশর সােথ ঘিন� �যাগােযাগ রাখা �� কের এবং �কৃিতেত যা
পাওয়া যায় তার িদেক মেনািনেবশ কের। সেব�া�ম অিভেযাজন �মতার সােথ মানষু িব� জেুড় আিধপত� িব�ার কের
এবং ছিড়েয় পেড়। যুবাল �নাহ হারািরর িলিখত সািপেয়� (হারাির ওয়াইএন, ২০১৭) বইেয় বিণ�ত �ােনর িব�ব,
িচ�ার এক� নতুন উপায় এই সত�� �মােণ অবদান �রেখেছ �য আধুিনক মানষু িনেজেক �মবধ�মানভােব বজায়
রাখেত স�ম হেয়েছ। ভাষা ও �যাগােযাগ এ ��ে� এক� অত�াবশ�কীয় ভূিমকা পালন কেরিছল। এ�
সামািজকীকরণ এবং আচরেণর পিরবত� ন ঘ�েয়েছ, মানষুেক আেরা উে�শ�মলূকভােব কাজ করেত, পিরক�না �তির
করেত এবং সহেযািগতার মাধ�েম নতুন �কৗশল িবকাশ করার পাশাপািশ �বেঁচ থাকার �কৗশল িবিনময় করেত
িশিখেয়েছ। পিরেবশ পিরবত� ন হেয়িছল এবং মানেুষর অিভেযাজন মলূত এর কারেণই হেয়েছ।

িশ� িব�ব হওয়ার পর �থেক এই অিভেযাজন দ�তা �মবধ�মানভােব বিৃ� পাে�। বত� মান আবহাওয়ায় আমরা
�মবধ�মান িব�ব�াপী জনসংখ�া বিৃ�র সােথ বাস করিছ এবং আমােদর জীবনযা�ায় আমরা খাদ�, পিরেবশ, কাজ
এবং আবাসন স�িক� ত জ�ল সমস�ার মেুখামিুখ হি�। এ প�িত� আেরা জ�ল হেয় উেঠেছ �কননা আমােদর
িচ�াভাবনা এবং একসােথ কাজ করার িবষয়� ব�াপকভােব সামািজক ও অথ�ৈনিতক �ােথ�র �ারা �ভািবত হে�।
আমরা �য উ�য়ন�িল এবং পিরবত� ন�িল িনেয় এেসিছ তার গিত এবং জ�লতার জন� আমরা নতুন এবং গভীর
চ�ােলে�র মেুখামিুখ হি�। আমােদর িচ�ার িনদশ�ন এবং িচ�ার উপায়�িল অিভেযািজত করার পাশাপািশ দ�তা
িবকােশর মাধ�েম অিভেযাজেন িনেজেক পিরচািলত করার �েয়াজন রেয়েছ। আমােদর িচ�াভাবনা এবং আমােদর
উৎেসর সােথ কাজেক বা�বািয়ত করার জন� আমরা কী িনেজর িনয়�ণ িনেত স�ম; আমােদর পিরেবশ এবং
আমােদর িববত� নীয় িবকােশ আ�েক পুনিন�েদ�শ করেত স�ম? এই িববত� ন �ি�য়ায় এক ধাপ এিগেয় গঠনমলূক
সাম�েস�র জন� কী �েয়াজন? অেন�র সােথ সংলােপ আমরা কীভােব এই স�েক�  কথা বলেত পাির? আমােদরেক
আমােদর জীবনযা�ার পিরেবশ অনসু�ােনর মলূ উে�শ��িলেত িফের �যেত হেব, তেব িচ�াভাবনা এবং কােজর
ভূিমকােত অবশ�ই িনেজর মেধ� থাকেত হেব। আমােদর িক চাই? আমরা কী করেত পাির?

সাহসেক িভ� এবং খাঁ� হেত উৎসািহত করা। আমােদর সহজাত �বিৃ� �থেক, আমরা �াথিমকভােব �গা�ী এবং এর
পিরিচত ধরণ�িলেত সুর�া অনসু�ান কির এবং আমরা স�ুণ� অংেশ িমেশ �যেত চাই। এখােন �িতভা লােগ এবং
িনেজেক আলাদা করার সাহস করেত এবং স�ূণ� অংশ হেত সাহেসর সিহত িনেজেক চালনা ক�ন। সত�তা এবং
�ায়�শািসত িচ�াভাবনা �থেক আমরা িনেজর মেধ� সমােলাচনামলূক িচ�ােক সি�য় করার মাধ�েম দলগত অনমুান
এবং �ভাব �থেক িবচু�ত হেত পাির। আমােদর চারপােশর িব� স�েক�  গঠনমলূক সমােলাচনার মধ� িদেয় আমরা
এমন অত�াচারী �গা�ীগত চাপ এবং সমি�গত অনমুান�িল �থেক িনেজেক ম�ু করেত পাির �য�েলা নবায়ন ও
পিরবত� েনর জন� এক� ম�ুমনা দিৃ�ভি�েক বাধা িদেত পাের।

আমরা যিদ নতুন পথ�িল অে�ষণ করেত চাই তেব আমােদর িনেজেদরেক দবু�ল হওয়ার সুেযাগ িদেত হেব, ব�থ�তার
ঝঁুিক িনেত যেথ� সাহসী হেত হেব এবং িব �াউন নামক বইেয় বিণ�ত দবু�লতার শি� ব�বহার করেত হেব (িব �াউন,
২০১২)। এ� অে�ষণ করার ই�া, অেন�র দিৃ�ভি�র �িত নজর রাখা, অেন�র কােছ আ�িরকতার সােথ তার কথা
�নার িভি� �তির কের। তেবই আমরা আলাদা হেয়ও আলাদাভােব িচ�াভাবনা না কের আমােদর গভীর
অনভূুিত�িল আেরা গভীরভােব িবিনময় করেত পাির। "িবে�র উ�িত ক�ন, এক� �� িজ�াসা ক�ন!"- �টার
��গম�ান তাঁর "দ� িহউম�ান কাই�" বই�েত (আর. ��গম�ান, ২০১৯) বণ�না কেরেছন এমন এক� িনয়ম।
সমসামিয়ক দিৃ�ভি� �ায়শই ি�িত�াপকতা ও অজ� ন, লাভ ও বিৃ�, আিধপত� এবং ব�ি�গত লােভর উপর িনব�
থােক। এ� অেন�র ব�েয় িবচার এবং িবকােশর সং�ৃিত বাড়ায়। এ� সহেযািগতা, সত�তা এবং �ায়�শািসত িচ�ােক
উ�ীিপত করা সাধারণ আ�হ �থেক বিৃ� এবং িবকাশ নয়, বরং এ� আমােদর পা��বত� অ�েলর ব�েয়র বিৃ� এবং
িবকাশ। এই সামািজক, রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতকভােব উ�ীপক মেনাভাব অপিরবত� নীয়ভােব ব�ি� এবং �গা�ী



উভেয়র মেধ�ই প�াথলিজকাল আ�ঃব�ি�ক স�েক� র িদেক পিরচািলত কের। আমােদর �ধু সমােজর মেধ� �লিুন,
চাপ, উে�গ এবং শি�শালী হওয়ার জন� �মবধ�মান পিরসংখ�ান�িলেত নজর িদেত হেব। ��� যু� যুে�র মেধ�
অ�ভু� �, কেঠার এবং আেরািপত অনমুােনর িভি�েত মানেুষর মেধ� লড়াই করা হে�। এ� এক� সাম�স� - এক�
দ�ৃাে�র পিরবত� ন - - এর জন� আমােদর পিরেবশ এবং আমােদর সহকম�র সােথ আ�িরক কেথাপকথেনর দঢ়ৃ ধারণা
�থেক ম�ু �যাগােযাগ, �নিতকতা, সৃজনশীলতা, সমােলাচনামলূক এবং �ায়�শািসত িচ�াধারার �িত মেনােযাগ
�দওয়া উিচৎ - এ� এক� সাম�স� �তিরর সময়।

এই বই�র মাধ�েম আমরা পাঠেকর সােথ এক� কেথাপকথেন �েবশ করেত চাই, আপনার িচ�াভাবনা এবং কাজ,
কােজরর দ�তার িবষেয় আপনার সােথ �শয়ার কের িনেত এবং চ�ােল� জানােত চাই। অেন�র দিৃ�ভি�র িদেক
মেনােযােগর িভি�েত �-িবকােশর এক� িনেদ�শনা; িনেজেক অেন�র মাধ�েম �পৗঁছােনার এক� িনেদ�শনা। যিদ আমরা
এর �েয়াজনীয়তা উপলি� কির এবং এ� লালন-পালেনর ��ে�, িশ�া এবং সহেযািগতার ��ে� আেরা শি�শালী
করেত স�ম হেয় থািক তেবই আমরা �সট আপ করেত পারব। এই পথ অবল�নই পিরবত� েনর িদেক আমােদর �থম
পদে�প। এই বই�র সাহােয� আমরা সংলােপর মাধ�েম অন�ুািণত করেত এবং জিড়ত হেত িবিভ� শাখা �থেক পৃথক
প�িত তুেল ধরেত চাই।

��াবনায়

বাট�  জাওয়ােনেভ�

২০২০ ,�ীে�র সময়, যখন �থম কেরানার ওেয়ভ অেনক �লােকর ধারণা অনসুাের �শষ হেয় িগেয়িছল, এরউইন
�স�ারস এক� বইেত অবদােনর িবষেয় ভাবেত আ�হী িকনা এমন অেনক �লাকেক িজ�াসা করার উেদ�াগ
িনেয়িছেলন:

● জনসাধারেণর িবতেক�  পিরচািলত, এবং এ� এক� িব�ৃত দশ�কেদর উে�েশ�।

● আজেকর সব�ািধক সমস�া�িলর অ�দৃ� ি� �দান কের এমন এক� নিথ হেব - �যাগােযােগর মেধ� সবেচেয় কম
এমন নয়

● �দখায় �য এই সমস�া�িল সাধারণ সমস�ার �চেয় িবক� উপােয় সমাধান করা �যেত পাের।

এই বইেয়র �েত�ক পাঠক এখন অবশ�ই িজ�াসা করেছন: ‘তাহেল এই সমস�া�িল কী?’
আমােদর সমাজ অেনক�িল সমস�ার মেুখামিুখ। িন�িলিখত�িল স�ূণ� তািলকা �থেক এক� ইি�ত �দয়:

● সংকট �যমন ২০০৮ - ২০১৪ এর আিথ�ক সংকট বা ২০২০ সােল �� হওয়া �কািভড -১৯ স�ট

● অিন�য়তা মানষু অনভুব কেরন, উদাহরণ��প এই জাতীয় সংকট বা জলবায়ু পিরবত� েনর পিরণিত

● কম�ে�ে� বা সমােজ পিরচালনার প�িতর �ারা �েরািচত �লােকর জীবন িনয়�েণর �িত

● সরকার �যভােব নাগিরকেদর সােথ আচরণ কের, তা দজুেনর মেধ� �মবধ�মান ব�বধােনর িদেক পিরচািলত
কের

● সমাজেক বাজার িহসােব িবেবচনা করা যার অথ� �ায়শই সরকারেক �ত�াহার করা

● আেরা ব�ি�গততা যা কখনও কখনও সমাজেক িবভ� কের।

�দেখ মেন হে� �যন মানেুষর �নিতক ক�াস আর ভালভােব কাজ কের না। উ� মলূ�েবাধ আর �কােনা �লােকর
আচরেণর পে� থােক না। এই বইেয়র অধ�ায়�িলর �লখকরা িনি�ত �য �ানীয়, আ�িলক, জাতীয় এবং আ�জ� ািতক
পয�ােয় আমােদর সমােজর �মৗিলক িদক�িল িনেয় পুনরায় িচ�া করা �েয়াজন। মলূ শ�� এখােন: স�দায়। এক�
স�দােয়র মেধ� �কউ অেন�র সুখ এর �ারা িনেজর সুেখ অবদান রাখেত পাের। অন� কথায়: বজ� ন নয়, বরং
ধারণার িবিনময়।

আমােদর সমাজ মানষু এবং পিরেবশ উভয় িনেয় গ�ত। মানেুষর জীবেনর �স�� সমােজর অ�িন�িহত অংশ।
ফল��প, পিরবত� েনর �ি�য়ায়, পিরেবেশর উপাদান�িলর সােথ আমােদর স�েক� রও এক� ���পূণ� �ান হওয়া
উিচত।



দিৃ�ভি�র পিরবত� েনর পাশাপািশ এ� ঘটােনার জন� �কান �ান এবং দ�তা উপযু� তা পুনরায় িচ�া করাও
দরকার।

এই বইেয়র সম� অধ�ায়�িলেত �লখক িবে�ষণ কেরেছন, তােদর িনজ� দ�তার ����িলেত উ�ূত সমস�া�িল,
তােদর িবে�ষণ আেলাচনা করা এবং দঢ়ৃ সমাধােনর িদকিনেদ�শ �দয়া। িবে�ষণ�িল িব�ৃত শ�ৃলা �থেক আেস: দশ�ন,
অথ�নীিত, �নিতকতা, (�) সং�া, উ�াবন, মেনািব�ান এবং িশ�া, িবেশষত িব�িবদ�ালয় (�েয়াগ িব�ােনর) �ের।

কী �ত�াশা করা �যেত পাের তার এক� দিৃ�ভি� �দওয়ার জন�, আমরা এখােন দশ� অধ�ােয়র কেয়ক� খুব
ঘনীভূত কের সারসংে�প উপ�াপন করিছ।

উে�াধনী অধ�ােয় গ�াি�েয়ল ভ�ান �ডন ি�ংেকর এক� সা�াৎকার িনেয়েছন এরউইন �স�ারস: মলূত �সই পব�ত
শীষ�� আকােশ �পৗঁেছেছ। এ� ভ�ান ড�ান ি�ংেকর দিৃ�ভি� �দখায় এমন �ে�র উ�ের: �কন কাজ করা ক�ন?
কােজ ভাষার ভূিমকা কী? কাজ বা অন�ান� �লােকর �েয়াজন �কাথায়? কােজ �কউ কীভােব িকছু জড়তা কা�েয়
উঠেত পাের? সি�িলত কেম�র পাশাপািশ সামি�ক শি�হীনতা থাকেল কী হেব? উপ�াপনা করা ধারণা�িল কতটা
বা�বস�ত? িশ�ার ভূিমকা কী? ভ�ান �ডন ি�ংক এবং �স�ারস ি�য়া িনেদ� িশত দিৃ�ভি� সরবরাহ করেত চান।
তারা �মাবাইল �যুি�র িবশাল ব�বহােরর �িত িবেশষ মেনােযাগ �দয় যা মানেুষর �যাগােযাগেক সীমাব� করেত
পাের।

২য় অধ�ােয় �লন পােপ িবে�ষণ কেরেছন �য �বিশরভাগ �দশ িনভ� র কের এমন অথ�ৈনিতক দ�ৃা� যা
‘নব�-উদারতাবাদ’ িহসােব সংি�� করা �যেত পাের, আর তা �ায়ী নয়। এই দ�ৃা�� সমিৃ� এবং বিৃ� এেনেছ, তেব
এর �িতকারক �ভাবও রেয়েছ। জলবায়ু পিরবত� ন, �ম�াসমান জীবৈবিচ�� এবং িবিভ� �েপর মেধ� �মবধ�মান
�বষম� িহসােব সামািজক পিরণিতর কথা িচ�া ক�ন। সুতরাং, দ�ৃা�� �ানা�র করেত হেব। িতিন �দখান �য
আমােদর �কান িস�া�� িনেত হেব।

তৃতীয় অধ�ায়, িশ�ার বা�সং�ান, এরউইন �স�ারস বণ�না কেরেছন �য তারা যখন এক� শীষ��ানীয় �ােন
সহেযািগতা এবং সি�িলত সাফল� রাখেত চান তখন কীভােব িশ�াব�ব�া পিরবত� ন হেত পাের, বা এমনিক হওয়া
উিচত। �লখেকর অনেুরাধ হল �কৃিত �থেক যা িশখেত পাের তার সব িদক �থেকই এরকম পিরবত� নেক সংযু� করা।
�কৃিত মানব মানেবর �চেয় অেনক �বিশ সময় ধের অি�� �রেখেছ! �স�ারেসর মেত: এখন আর এমন
িশ�া�িত�ান�িলেত মেনািনেবশ করা হেব না �য�িল িশ�া সরবরাহ কের। িশ�াব�ব�ার কীওয়াড� �িল হল:
�-সংগঠন, �কাে�শন, সহেযািগতা, অ-িলিনয়ার লািন�ং, িবেক�ীভূত �নতৃ�।

গ�াি�েয়ল ভ�ান িড ি�ংক এবং এরউইন �স�ারস, চতুথ� অধ�ােয়র িববরণীেত বেলেছন �য আমােদর কী আব� কের
তা অনসু�ােন এক� �না�র �নিতকতার ক�না কের, আমােদর মানব অি�� িতন� �ে�র িমথি�য়া �ারা িনধ�ািরত
হয়: �নিতকতা, শি� এবং বাজার। তােদর দিৃ�েত, এই িতন�র মেধ� �থম� হল দবু�ল। এক ধরেণর আেলাচনায়
তারা �নিতকতা উ�ত করার উপায়�িল স�ান কের। তােদর উপসংহার�িলর মেধ� এক� হল আমরা �ানীয় বা
আ�িলক �ের িস�া� �হেণর ��ে� এক� ি�য়ামলূক আেদেশর মাধ�েম ��িণিবন�াসেক �িত�াপন করেত পাির।
তারপের, সরকােরর উিচত নয় �য আন�ুািনক প�িত চািপেয় �দওয়ার মেধ� সীমাব� থাকা বরং িবেরাধী �াথ� বা
�নিতক িবেবচনার ��ে� নাগিরকেদর তােদর িনজ� সমাধান খুজঁেত উৎসািহত করা উিচৎ।

জ�াকিলন ভ�ান মইুলিভজক-�কােয়েজন এবং িপটার ভ�ান ডার িসেজেদ অধ�ায় ৫ এ তােদর অধ�য়ন, �সতু িনম�াণ,
সত�তার ভূিমকা, তােদর পয�েব�ণ �থেক �� হেয়েছ �য অেনক িশ�াথ� িব�িবদ�ালেয়র পের একােডিমক চা�রী
পােব না, বরং ব�বসােয়র সােথ স�িক� ত চাকির রেয়েছ। তারা �ান অজ� েনর জন� িশি�ত, অথ� উপাজ� েনর জন�
নয়, যা িকনা ব�বসােয়র মলূ িবষয়। তােদর ল�� িশ�াগত দিৃ�েকাণ �থেক একােডিময়া এবং ব�বসােয়র মেধ� এক�
�সতু �তির করা। তােদর মলূ ��াব� হল িব�িবদ�ালেয়র িশ�কেদর এই িবে�র সােথ পিরিচিতর লে�� �� িজ�াসা
কের ব�বসােয়র জগত স�েক�  আেরা অ�দৃ� ি� পাওয়া উিচত।

সা�� লার ইেনােভটর এডুেকশন, িবে�র উ�তর িশ�ায় িব�ি� অথ�নীিত উ�াবকেদর জন� আ�ঃ-সীমা� কম�সূচী
�তির করার জন� িব�েক িব�ি� �দওয়ার িবষেয় সা�� লার ইেনােভটর িশ�া, ষ� অধ�ায়। এ� ১০৭ জন �ব�ািনক
িপয়ার-পয�ােলািচত িনব��িলর পয�ােলাচনা এবং ৪০ � সংি�� তািলকাভু� �কাশনা এবং িব�ি� অথ�নীিত
গেবষণা �ক��িলর জন� অনলাইন অনসু�ান�িলর উপর িভি� কের �তির হেয়েছ। আট� আকষ�ণীয় গেবষণা
উেদ�াগ এবং আট� �কাশনা িব�ি� ইেনােভশন িশ�ার উপর অ�দৃ� ি� �দয়। �া� মলূ �ান িব�ানী, �িশ�ক,
মানবস�দ পিরচালকেদর এবং িব�ি� ইেনােভশন অ�েল তােদর পড়ােশানা চািলেয় �যেত চান এমন �লাকেদর জন�
�াসি�ক। িব�ি� অথ�নীিত ভিবষ�ত এবং ব�ৃাকার উ�াবন�িল িশ�ার মাধ�েম �েয়াগ করা উিচত। এর �ারা
�বাঝা যায় �য এ�িল কায�কর করেত পাের তারা যারা �িশি�ত হেব এবং (বািণিজ�ক) বা�বায়েন ভূিমকা িনেত
পারেব।



জাপ বনু��া ৭ম অধ�ােয় �� কেরন, চলনু �খলা� �� কির: এর সােথ: ‘সং�া�িলর অেনক �লাকই তােদর এমন
অিনি�ত পিরি�িতেত, পিরকি�ত �ি�য়া �ারা ভিবষ�ত ��ত করা খুব কমই স�ব। বনু�ার িবক� হল
�-সংগঠন �যখােন �� করার এক� ���পূণ� ভূিমকা রেয়েছ। ভিবষ�েতর �খেলায়াড়েদর গঠেনর ��ে� �-সংগ�ত
সং�হ�িল গঠন করা উিচত যা �িত �সেফর পূব�িনধ�ািরত ল���িল সহ এক� সু-সং�ািয়ত ফলাফেলর িদেক ল��
রােখ না। �-সংগঠন ছাড়াও কীওয়াড� �িল হল: পিরবত� ন, �যাগােযাগ, িস�া� �হণ, িবেরাধ িন�ি�, (পার�িরক)
িব�াস, �শখা, মািলকানা এবং মজাদার।

জান �ানেসেনর অধ�ায় ৮, আিম িনেজ �থেক এ� করেত পাির না, িজে�স কের: �হােমা �সিপেয়ে�র নমনুা িহসােব
আমােদর পিরচয় বজায় রাখার অথ� কী? আর মানবজািত িহসােব �বেঁচ থাকার কী দরকার, �য �জািত�িল �যেহতু
অ�ানে�াপিসেন আপাতদিৃ�েত তার পিরেবশেক �ংস কের চেলেছ এবং এ� িনেজর নােম �য �ােনর �ারা িনেজেক
দায়ী কেরেছ তা দািব করার অিধকারী বেল মেন হয় না। এই ���িল িনেয় আেলাচনা করেত, আিম িন�িলিখত
পাঁচ� মলূ ধারণা ব�বহার করেত পারব: অেটােপােয়িসস, অ�াডািপ�িভ�, �িত�িতব�তা, ি�য়াকলাপ এবং
অ�ায়ী�।

ইউেগন ভািম�র ৯ম অধ�ায়, জীবেনর �িত মেনাভাব িহসােব �ায়�শাসন, অেটােনাইয়ার িবকাশ, তথ�, সত�বাদী বা
জাল, এবং এর মেধ� থাকা সুনািমেত �ায়�শািসত িচ�ার ���েক �ক� কের। আমরা �য জ�ল জগেত বাস কির
তােদর �েত�কেকই তােদর পথ� খুেঁজ �পেত হয়, কখনও কখনও একা, �বিশরভাগই অন�েদর সােথ স�েক� র ��ে�।
এই জ�ল পিরি�িতেত �েত�েকর িনজ� �-গঠন গেড় �তালার দািয়�ও রেয়েছ। িশ�া এবং িচ�ার িবকাশ �ক�ীয়
িবষয় ভািম�র �ায়�শািসত িচ�াভাবনার অ�িন�িহত দ�তা এবং দিৃ�ভি�র িবকােশর জন� �ীক শ� অেটােনাইয়া: �
(অেটা) এবং িচ�া (�নায়া) শ�� ব�বহার কেরন।

সমা� অধ�ােয়, �াইভােরর আসেন, এরউইন �স�ারস ব�াপকভােব আেলাচনা কেরেছন: 'যিদও সম� মানষুেক
জীবেনর �েয়াজনীয়তা সরবরাহ করার এবং পিরবিত� ত পিরি�িতেত মািনেয় িনেত আমােদর কােছ �যুি�, �ান এবং
দ�তা রেয়েছ, তবওু আমােদর অিভনয় করার �মতা বত� মােন পয�া� নয় আমােদর সমেয়র বহৃ�র চ�ােল��িল
সমাধান করার জন�। 'এবং অবশ�ই, িতিন স�াব� সমাধান�িল স�েক�  �চুর অ�দৃ� ি� সরবরাহ কেরন।


