
একুেশর েচতনা এবং আমােদর এন�জও/িসএসও�েলার আ�স�ানেবাধ 
 
একুশ এবং মহান ভাষা আে�ালন আমােদরেক সাহসী হেত েশখায়, ঔপিনেবিশক ও জা�া 
শ���েলার অন�ােয়র িব�ে� �েখ দাড়ঁােত েশখায়। একুেশর েচতনায় উদ্বু� ব�ব�ু 
আমােদর �াধীনতা আে�ালেন েনতৃ� িদেয়েছন, তারঁ অিবসংবািদত েনতৃে�ই আমরা েপেয়িছ 
এক�ট মু�-�াধীন েদশ, বাংলােদশ। ি�য় এই বাংলােদশ এখন আর ‘তলািবহীন ঝুিড়’ েনই, এ�ট 
বরং স�েদ পিরপূণ � এক�ট িব�য়কর ঝুিড়। আমােদর মানুষ আমােদর অন�তম স�দ।  
িক� আমরা, েদেশর সুশীল সমাজ সংগঠন (িসএসও) / এন�জও কম�রা িক েসই সাহস ও 
েচতনা ধারণ করেত পারিছ? ��া� বারেগন �িত�িত, চাট�ার ফর েচ�, ও কায �কর উ�য়ন 
সং�া� আেলাচনা�েলােত মু�� ও লড়াইেয়র একই ধরেনর েচতনা রেয়েছ, যা �ানীয় 
িসএসও/এন�জও এবং তােদর েনতৃ� �িত�ার মাধ�েম উ�য়ন ঔপিনেবিশকীকরণ এবং 
�ািত�ািনক বণ �বাদেক সু��ভােব �ত�াখ�ান কের।  
িবিভ� সভায়-অনু�ােন �ানীয় িসএসও/এন�জও র িকছ�  েনতা বা কম�বৃ� েযভােব 
আ�জ�ািতক িবিভ� সং�ার চাট�কািরতা �� কেরন, েযভােব তারঁা িবেদশী সহেযাগীেদর স�� 
করেত িনেজেদরেক খােটা কের েফেলন-তা েদেখ আিম যারপরনাই অপমািনত েবাধ কির। এ 
ধরেনর চাট�কািরতার খুব সাধারণ িকছ�  নমুনা আেছ, েযমন: বাংলােদশী সং�ার �িতিনিধরা 
িবেদিশ সং�ার েলাকজনেক উে�শ� কের বলেবন, "আপিন যা বেলেছন, এরকম ভােলা কথা 
আিম আেগ কখনও �িনিন", "হ�া,ঁ আপিন �ঠকই বেলেছন। আমার খারাপ লাগেলও এটা সত� 
েয, আমােদর পয �া� স�মতা-দ�তা েনই, আমােদর স�মতা বাড়ােত আপনার সহেযািগতা 
খুবই দরকার!’, ‘আপনােদর �িত আিম এতটাই িনেবিদত িছলাম েয, সং�ার পিরচালক িহেসেব 
নয়, বরং �ক��ট সফল করেত আিম মাঠকম�র মেতা কাজ কেরিছ!’ বাংলােদশী এন�জও-
িসএসও-র েলাকজন মেন কের, এ ধরেনর চাট�কািরতা তােদরেক �চ�র অথ �-সহায়তা বা তহিবল 
এেন েদেব! 
এই অব�াটােক আিম উ�য়ন সহায়তার ঔপেনিবশীকরেণর উৎকৃ� �বণতা িহেসেব অিভিহত 
করেত চাই। ি��টশেদর �ারা দুইশত বছর শািসত হেয় এই উপমহােদেশর মানুষজেনর 
মানিসকভােব ব� �িত হেয় েগেছ, মানিসকভােব আমরা িচর�ায়ী এক ধরেনর হীনমন�তায় 
ভীষণ রকম ম�। ি��টশ শাসনামেল এেদেশর অেনক েনতৃবৃ�েকই েদখা েগেছ িনেজেদরেক 
ি��টশ রােজর দাস িহেসেব পিরিচত কের আ�ত� ��েত ভ�গেছন! আমরা এখন আ�জ�ািতক 
িবিভ� সং�ার সােথ �ায় একই রকম আচরণ করিছ। ইিতহাস �মাণ কের, এধরেনর অব�া 
িচর�ায়ী থাকেব না।  
আমােদর দৃঢ়ভােব িব�াস করেত হেব েয, উ�য়ন যা�ায় আমরা সমান অংশীদার এবং আমরা 
আমােদর অিভ�তা ও স�মতা পার�িরকভােব িবিনময় কের িনেত পাির, িকছ�  আ�জ�ািতক 
সং�ার েনতৃ�ানীয় ব���বগ �ও এই ধরেনর িব�াস ধারণ কেরন। মূলত উ�য়ন সহায়তার 
ঔপিনেবশীকরণ, �ািত�ািনক বণ �বাদ, উ�য়ন অংশীদারেদর মধ�কার দাতা-�হীতার 
তথাকিথত স�েক�র িব�ে� লড়াই করার িশ�া উে�িখত আ�জ�ািতক দিলল�েলা আমােদর 
েদয়। এ�টই �িনভ�রতা, সাব �েভৗম� এবং �ািয়�শীলতা অজ�েনর স�ঠক পথ। সমােলাচনােকও 
আ�িরকভােব �হণ করেত হেব, কারণ গঠনমূলক সমােলাচনা ও সেচতনতা কা��ত 
পিরবত�ন িন��ত করার িদেক িনেয় যায়। আ�জ�ািতক সং�া�েলার সব ে�ে�ই আমােদর 
সব সময় ‘�� �জরু, �� �জরু’ বলা সমীচীন নয়, অথচ ক�বাজাের েরািহ�া কম �সূিচেত এবং 
জাতীয় পয �ােয় এমনটাই হে� ইদািনং। আ�জ�ািতক সং�া�েলােক অবশ�ই ��তা এবং 
ন�ায� �িতেযািগতায় নীিত ও মানদে�র িভি�েত এন�জও / িসএসওেক অংশীদার িহেসেব 
িনব �ািচত করেত হেব। অন�থায় এন�জও / িসএসও-�েলােত সুশাসন �িত�া ও �ািয়�শীলতা 
অজ�েনর �েচ�া ও উেদ�াগ অ�ত�ল হেয় যােব, এবং �িতেযািগতার ে�� ৈতরী হেবনা।  



আমােদর বৃে�র বাইের িগেয় িচ�া করা দরকার। সবসময় দালানেকাঠার দরকার হয় না, তথ� 
�যু��র এই যুেগ েছাটখাট কেয়ক�ট য� িদেয়ই একজন ব��� মানুষেক উদ্বু� করেত 
পােরন, ঐক�ব� করেত পােরন এবং মানুেষর অিধকার আদােয় এবং মানিবক সংকেট 
কায �কর সাড়া িদেত পােরন। আপনার সব �দা িবেদশী তহিবেলর �েয়াজন হয় না - আপিন 
িনজ� �ানীয় উৎস ৈতির করেত পােরন। ইংের�জ ভাষার �েয়াজন আেছ, িক� আমরা 
িবেদিশেদর েকন বাংলা িশখেত এবং �ানীয় পয �ােয় আমােদর েদেশ কাজ করার সময় বাংলা 
ভাষা ব�বহার করেত বিল না? আমােদর �ািত�ািনক িবকাশ এবং �ািয়�শীলতা অজ�েনর জন� 
েকন আমরা িবেদিশ সং�া�েলােক �ািত�ািনক সহেযািগতা িদেত বিল না? তােদর েচােখ 
আ�ুল িদেয় েকন আমরা বিল না েয, তােদর সং�ৃিতেত যা অেনক ‘�েয়াজনীয়’ িবষয়, 
আমােদর সং�ৃিতেত েস�েলাই িবলািসতা িহেসেব িবেবিচত ? আমােদর উিচত �ানীয় পয �ােয় 
িহেসিব এবং দায়ব� হওয়া। আমােদর বলা উিচত েয, সব সমস�া সামাধােনর একই সূ� িদেয় 
হয় না। গণত�, মানবািধকার, মানবতাবাদ, �-উেদ�ােগী সমাজ গঠন, জবাবিদিহতা, েটকসই 
এবং সাব �েভৗম� িন��ত করার ে�ে� বড় ধরেনর এক�ট মা� �িত�ান কখেনাই উপযু� নয়, 
আমােদরেক েদশজেুড় শত ফুলেক ফুটেত িদেত হেব।  
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