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হে ব্যািাস াসরর পঙ্গরচয় ঙ্গি এমন এক শের ঙ্গেোসব্ হেখাসন োরা ঙ্গব্শ্ব হেসক ব্যাকএন্ড
হেকসনা ঙ্গির কাি এসে হপৌিয়, ঙ্গশসপাস্যাগী ও রািযেরকাসরর কমমচারীস্র োসে এই নগর
পঙ্গরণে েসয়সি স্টােমআপ ও উদ্ভাব্সনর হকসে। হে হে পঙ্গরের ও চচমাগুঙ্গ র মসযয ঙ্গ্সয় এই
"স্টােমআপ নগরী" উসে এসেসি, ২০১২ ো হেসক আঙ্গম হেগুঙ্গ সক অনু েরণ করঙ্গি। নাগঙ্গরকস্র
ঙ্গশসপাস্যাগী কসর হো ার একটি মু খয উপায় ে মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাক্তা ঙ্গেোসব্ গসে হো ার
উপর ঙ্গব্সশষ মসনাসোগ হ্ওয়া। মঙ্গে া ঙ্গশসপাস্যাগীস্র হোগাসোগ ও পঙ্গরচয় ব্াোসনা ব্া
হনেওয়াঙ্গকমিং িনয েমাসব্শ, হেকসনা ঙ্গির ঙ্গব্ষসয় গুগস র দ্বারা েিংগঠিে ঙ্গব্সশষ অঙ্গযসব্শন,
ইঙ্গন্ডয়ান ইনঙ্গস্টেুযে অফ মযাসনিসমন্ট (ব্যািাস ার)-এর প্রঙ্গশক্ষণ কােমক্রম এব্িং পরামশম্াোস্র
অেিংগঠিে ্স র মে ঙ্গব্ঙ্গিন্ন প্রকপ আসি। োর পসরও েেিন মঙ্গে া ঙ্গশসপাস্যাগী েসি আমার হ্খা েসয়সি োাঁস্র মসযয অসনসকই হকন পেমাপ্ত
আঙ্গেমক েোয়ো পান না ব্া ঙ্গশসপাস্যাগী ঙ্গেোসব্ স্বীকৃে নন?

"উন্নয়সনর ঙ্গ িঙ্গিঙ্গিক ক্রম" ব্া হিন্ডার অিমার ো নেুন েেস্রাব্দ অব্ঙ্গয হপৌাঁসি হগসি হে ঙ্গব্ষসয় হ খার েময় ইউঙ্গেএ এ-র অযযাপক অনযনযা রায়
উসেখ কসরন হে, নব্য উ্ারপন্থী আ্শম ও েিংেসমর রািনীঙ্গে হে উ্ারননঙ্গেক ব্যঙ্গক্তত্বসক িায়গা হ্য় ো ্াঙ্গরসের অঙ্গিত্বসক স্বীকার কসর ও োসক
ঙ্গনসয় কাি করসে চায়। অ ািিন প্রঙ্গেষ্ঠান ব্া নন-প্রঙ্গফসের ইিাোসরর ম াসে েৃেীয় ঙ্গব্সশ্বর চরম দু্ম শাগ্রি মঙ্গে াস্র িঙ্গব্র িায়গায় ঙ্গনসয়সি
ঙ্গব্শ্বব্যাপী উন্নয়সনর মাযযসম ক্ষমোপ্রাপ্ত এক নাগঙ্গরক। এই নারী ঙ্গশসপাস্যাগী ও কাসির িগসে োাঁর িূঙ্গমকা েঙ্গক্রয়। োাঁর েম্প্র্াসয়র উন্নঙ্গের িনয ঙ্গেঙ্গন
মাইসক্রাফাইনান্স হেসক ঋণ ঙ্গনসে পাসরন। এিাোও ঙ্গেঙ্গন আন্তিমাঙ্গেক মাইসক্রাফাইনান্স হগাষ্ঠী ঙ্গকিার ওসয়ব্োইসে ঙ্গনসিসক আকষমণীয়িাসব্
ঙ্গচঙ্গিেও করসে পাসরন। মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাগী কসর হো ার উপর এই মসনাসোগ মূ য ঙ্গনমমাণ কসর, ্াঙ্গরে দূর কসর, নীঙ্গের নারীকরণসক ঙ্গচঙ্গিে
কসর। রায় হ সখন হে, ঙ্গব্শ্বব্যাপী উন্নয়সনর এই পেমাসয় "নারীসকঙ্গেক নীঙ্গের মাযযসম উন্নয়ন হে রািায় কাি কসর ো োমাঙ্গিক অনু কৃঙ্গে ব্া হোশযা
ঙ্গরসপ্রািাকশাসনর হক্ষসি পরম্পরাগে ঙ্গ ি িূঙ্গমকা ব্িায় রাখসে োোেয কসর।" ঙ্গক িাসব্ এই "উন্নয়সনর ঙ্গ িঙ্গিঙ্গিক ক্রম" স্টােমআপ পুাঁ ঙ্গিব্াস্র
প্রঙ্গেসোঙ্গগোমূ ক ঙ্গশসপাস্যাগী ঙ্গব্শ্বসক গসে হোস ো ব্যািাস াসর আমার গসব্ষণার কাি চ াকা ীন আঙ্গম চাক্ষুষ হ্সখঙ্গি। মঙ্গে ারা ঙ্গশসপাস্যাক্তা
েসয় উেসব্ন এমন এক েমািব্যব্স্থার মসযয ো োরপসরও োাঁস্র ঘসরর কাি, ব্ণম ও হেণীর ব্ারিংব্ার ঙ্গনমমাণ, এব্িং ঙ্গনসিস্র পঙ্গরব্ারসক ঙ্গব্্যা য় ও
কমমসক্ষসির িনয প্রস্তুে কসর োসব্ন।

পু রুষদেহিে োঠাদমাদে মহিলাদের খাপ খাওোি
ব্ৃ েির োমাঙ্গিক পঙ্গরকাোসমাসক না ব্্ঙ্গ সয় মঙ্গে াস্র ক্ষমোয়সনর উপর হিার হ্ওয়ার ঘেনাটি দুই িাসব্ কাি কসর। প্রেমে, অেমোোসেযর িনয
মঙ্গে ারা স্টােমআসপর পু রুষোঙ্গিক িগসে প্রঙ্গেসোঙ্গগোয় নামসে ব্াযয েন। উ্ােরণ ঙ্গেোসব্ একটি ঘেনার উসেখ করা োয়। ব্যািাস াসরর একটি
স্টােমআপ উৎেসব্ আঙ্গম ঙ্গশসপাস্যাগীস্র পঙ্গরকপনার আ্ান প্র্ান ব্া ঙ্গপঙ্গচিং ঙ্গব্ষয়ক একটি অঙ্গযসব্শসন উপঙ্গস্থে ঙ্গি াম হেখাসন ঙ্গশসপাস্যাগীরা এক
্ আঙ্গেমক োোেয্াোসক ঙ্গনসিস্র প্রঙ্গেষ্ঠান ও পঙ্গরকপনার ব্ণমনা ঙ্গ্ঙ্গিস ন।

মঙ্গে ারা োাঁস্র ব্ক্তব্য রাখার িনয উেঙ্গিস ন - ঙ্গশশুস্র িনয অসের হখ া, কাসির িগসে োাঁরা ঙ্গফসর হেসে চান োাঁস্র িনয মানব্ েম্প্ ঙ্গব্ষয়ক
পরামশম্াসনর উস্যাগ, পাটিমর িনয নানা হখ া। োর উিসর োাঁরা ওই োোেযকারীস্র ঙ্গ্ক হেসক কসব্াষ্ণ প্রঙ্গেঙ্গক্রয়ার মু সখামু ঙ্গখ েন। োাঁস্র ব্ া েয়
"হে চাঙ্গে্া ইঙ্গেমসযযই আসি োর িনয উদ্ভাব্সনর প্রসয়ািন হনই। চাঙ্গে্া ও আকাঙ্খা তেঙ্গর করসে েসব্!" আঙ্গেক
ম োোেযকারীরা এমন প্রকপ
খুাঁ িঙ্গিস ন ো দ্রুে ব্ােসব্, প্রিূে োফ য পাসব্ এব্িং োরা এেোই হিার্ার প্রচার চা াসব্ োসে প্রঙ্গেঙ্গষ্ঠে ব্ািারসক হোগান হ্ওয়ার ব্্স হেগুঙ্গ র
ঙ্গনিস্ব ব্ািার তেঙ্গর েয়।

মঙ্গে ারা ঙ্গনর েিাসব্ মন্তব্যগুঙ্গ ঙ্গ সখ ঙ্গনসয়সিন এব্িং ঙ্গনসিস্র পঙ্গরকপনাসক হেস োঙ্গিসয়সিন। ঙ্গকন্তু েমেযা োাঁস্র পঙ্গরকপনা ঙ্গনসয় নয়। েমেযা
ে হে, স্টােমআপ ঙ্গশসপাস্যাসগর িগে পু রুষসকঙ্গেক। োর প্রসয়ািন উদ্ভাব্সনর পঙ্গরেসর চঙ্গ ষ্ণুো, হনেওয়াঙ্গকমিং এব্িং অব্ের ো এই স্টােমআপ
িগেসক তেঙ্গর কসর। উদ্ভাব্সনর পরীক্ষাগাসরই েক ব্া পঙ্গরকপনা ব্ণমনার তব্েসক, েব্ েময়ই হে প্রশ্নগুঙ্গ উসে এসেসি হেগুঙ্গ ে ঙ্গক িাসব্
পঙ্গরকপনার আরও প্রোঙ্গরে েসব্, ঙ্গশসপাস্যাগীরা োাঁস্র ব্যব্োয় কেো েময় ঙ্গ্সে পারসব্ন। এঙ্গ্সক এই দুই হক্ষসির িনযই মঙ্গে া ঙ্গশসপাস্যাগীস্র
োসে েময় ক্ষণীয়িাসব্ কম। েসযযসব্ ায় হে হনেওয়াঙ্গকমিং অঙ্গযসব্শসনর আসয়ািন েসয়ঙ্গি োর আসগই োাঁরা দ্রুে ব্াঙ্গে ঙ্গফসর োঙ্গিস ন।
হিস সমসয়স্র হ্খাসশানা করা প্রসয়ািন আর োিাোও ব্যব্োঙ্গয়ক েেকমীস্র েসি অদ্ভুে েমসয় কাি করসে েসব্ োসে োাঁরা োাঁস্র ঙ্গব্ষমকামী
মযযঙ্গব্ি অণু পঙ্গরব্াসরর ্াব্ী ঙ্গমটিসয় হেসে পাসরন।

এই হপ্রঙ্গক্ষসে েখন "মঙ্গে া ঙ্গশসপাস্যাগ" উসে আসে েখন ো হে েমািব্যব্স্থা মঙ্গে াস্র েময় এব্িং কমমশঙ্গক্ত ্াব্ী কসর োসক ব্্ ানর হচষ্টা কসর
না। োর প্রসচষ্টা ব্রিং োাঁস্র এমন একটি পু রুষসকঙ্গেক কাোসমাসে খাপ খাইসয় হনওয়া ো ঙ্গনরন্তর েময়, ঙ্গশসপাস্যাসগর নানা পঙ্গরেসর গমনাগমসনর
েু সোগ এব্িং একটি ব্যব্োর প্রোসরর িনয েু ্ীঘম েময় হ্ওয়ার অিীকার করার ্াব্ী কসর। একটি হগা ঙ্গিসে একটি হচৌসকা হপসরকসক ব্োর হচষ্টা
করার মেই, মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাগসক স্বীকৃঙ্গে হ্ওয়া েয় না কারণ মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাক্তা ঙ্গেোসব্ স্বীকৃঙ্গেই হ্ওয়া েয় না। আঙ্গেক
ম
োোেয্াোস্র কাসি োাঁস্র মূ পঙ্গরচয় গৃ ঙ্গেণী ঙ্গেোসব্ োাঁস্র প্রােঙ্গমক আনু গেয গােমস্থয পঙ্গরেসরই।

ব্যহিগে ক্ষমোেদির উপর মদিাদ াগ
"মঙ্গে া ঙ্গশসপাস্যাগ"-এর েব্মিনীন প্রশ্নসক একটি চযাস ঞ্জ ঙ্গেোসব্ হনওয়ার ঙ্গদ্বেীয় পন্থাটি ে ঙ্গব্সশষ প্রঙ্গশক্ষণ ও পরামশম্ান। হেমন, এই প্রঙ্গেদ্ধ
আইআইএমটি শুযু মাি মঙ্গে া ঙ্গশসপাস্যাগীস্র িনয প্রঙ্গশক্ষণ প্রকপ পঙ্গরচা না কসর োসক। হগাল্ডমযান েযাকসে একটি আন্তিমাঙ্গেক প্রকপ আসি। এই
অন াইন হকােমটি মঙ্গে াস্র োসে "ব্যব্োর প্রোসরর িনয নানা চাঙ্গে্াসক েফ িাসব্ ঙ্গনয়িসণর িনয হে েব্ প্রসয়াঙ্গগক অস্ত্র এব্িং জ্ঞান প্রসয়ািন"
হেগুঙ্গ েুস হ্য়। এখাসন ঙ্গশসপাস্যাগীরা ঙ্গনসিস্র ্ক্ষো তেঙ্গর করসে এব্িং ব্ারিংব্ার োর উন্নঙ্গে করার একটি খু ব্ই নমনীয় েু সোগ পাসিন ো নব্য
উ্ারপন্থী অেমনীঙ্গের একটি প্রযান অি। এই িােীয় অেমনীঙ্গে অনু োয়ী, ক্রমাগে পঙ্গরব্েম নশী ব্ািাসরর িনয আমাস্র েব্ম্া প্রস্তুে োকসে েসব্।
অিংশগ্রেণকারীরা োাঁস্র ঙ্গব্ষয় হব্সি হনওয়ার পর এমন আসরা ঙ্গকিু ঙ্গব্কপ হব্সি ঙ্গনসে পাসরন ো োাঁরা োাঁস্র ঙ্গনঙ্গ্মষ্ট অব্স্থান ও পঙ্গরকপনার হক্ষসি
ব্যব্োর করসে পারসব্ন। হেমন যরা োক, "ব্যব্োর প্রোর" ব্া "হগ্রা ইওর ঙ্গব্িসনে" মঙ্গিউস োরা অিংশ হনসব্ন (ঙ্গব্নামূ য) োাঁরা একটি িাস া
েু সোগসক ঙ্গচঙ্গিে করা, প্রোসরর েু সোগ হব্সি হনওয়া এব্িং কারা োাঁর েব্সচসয় কািাকাঙ্গি আসিন ো মানঙ্গচসি েূ ঙ্গচে করার মে ঙ্গিঙ্গনেগুঙ্গ ঙ্গশখসে
পাসরন। প্রঙ্গেটি মঙ্গিউস নেুন ঙ্গব্ষয় এব্িং হেগুঙ্গ সক ক্রমশ হব্সে চ া নেুন ঙ্গচন্তািাব্নার উপর প্রসয়াগ করার উপায় হশখার েু সোগ আসি
ব্যব্োরকারীর।

েঙ্গ্ স্টােমআপ যনেসির প্রঙ্গেসোঙ্গগোমূ ক পু রুষসকঙ্গেক িগে মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাগী ঙ্গেোসব্ স্বীকৃঙ্গে না হ্য়, োেস হকব্ মাি মঙ্গে া ে্েযস্র
হগাষ্ঠীগুঙ্গ র ঙ্গব্সশষ প্রঙ্গশক্ষণ প্রকপগুঙ্গ ব্যঙ্গক্তগে ক্ষমোয়ন ও ্ক্ষোর উপর হিার হ্য়। হে ব্ৃ েির পঙ্গরকাোসমার ঙ্গিেসর মঙ্গে ারা ঙ্গশসপাস্যাক্তা
ঙ্গেোসব্ স্বীকৃঙ্গে ব্া আঙ্গেমক েোয়ো পাওয়ার হচষ্টা কসরন োসক এই মঙ্গে াসকঙ্গেক হগাষ্ঠীগুঙ্গ ও অব্সে া কসর। নানা প্রকপ পঙ্গরচাঙ্গ ে েয় মঙ্গে াস্র
মসযয পারস্পঙ্গরক েিংসোগ ব্াোসে এব্িং অনযানয উচ্চাঙ্গি াষী মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাসগর ঙ্গব্ষয়টি হশখানর উপায় তেঙ্গর করার িনয। ব্যািাস াসরর
গসব্ষণার েময় আঙ্গম মঙ্গে াস্র একটি অেিংগঠিে হনেওয়াঙ্গকমিং হগাষ্ঠীর েসি হ্খা কঙ্গর। এই ্ টি ঙ্গনসিস্র িনয অনু রূপ প্রঙ্গশক্ষণ েিার আসয়ািন
কসর। একটি প্রােরাশকা ীন অঙ্গযসব্শসন একিন মঙ্গে া একটি ্ সক হেিশীে তেঙ্গর করা হশখান। আসরকটি অঙ্গযসব্শসন, স্থানীয় মঙ্গে া পঙ্গরচাঙ্গ ে
ব্যব্োগুঙ্গ ঙ্গব্ঙ্গক্র ব্াোসে, ঙ্গনঙ্গ্মষ্ট অঞ্চস একটি একঙ্গ্সনর পপ-আসপর আসয়ািন কসর। পাটিম ব্া ঙ্গিসকা নাইসের মে োমাঙ্গিক হম াসমশার েময়গুঙ্গ
হনেওয়াঙ্গকমিং-এর েু সোগও হ্য়। েব্মি হেন অব্ের আর কাি এসক অপসরর পঙ্গরেসর িঙ্গেসয় ঙ্গগসয় কািসক পণয কসর েু সি ো একিন মঙ্গে া
ঙ্গশসপাস্যাগীসক িীব্সনর েমি হক্ষসিই একিন ঙ্গশসপাস্যাক্তা কসর গসে েু সি।

যসরই হনওয়া েয় হে, হে মঙ্গে ারা এই েিংগঠিে ও অেিংগঠিে প্রকসপ অিংশগ্রেণ করসিন োাঁস্র কাসি ঙ্গশসপাস্যাসগর এই ব্ৃ েির পৃ ঙ্গেব্ী ো এই
কাসির িনয েম্পূ ণম ঙ্গনসব্ঙ্গ্ে েময়, কমমশঙ্গক্ত ও উপসর ওোর ক্ষমো ্াঙ্গব্ কসর োসে প্রসব্সশর রািা আসি। ব্যঙ্গক্ত ঙ্গনসিই ক্ষমোশা ী এব্িং োাঁরা
পরস্পসরর ক্ষমোয়সন োোেয কসরন। েরসন্টা ঙ্গব্শ্বঙ্গব্্যা সয়র অযযাপক ঙ্গমসশ মাঙ্গফম, নব্য উ্ারপন্থার অেমনীঙ্গের অন্তগমে ঙ্গশসপাস্যাগব্াস্সক মানব্
েম্পস্র আব্া্ ঙ্গেোসব্ ব্ণমনা কসরনঃ ঙ্গব্শ্বাে করা েয় হে, আমাস্র প্রসেযসকর মসযযই েু প্ত েম্ভাব্না আসি োসক আরও উন্নে কসর অেমননঙ্গেক
গুণমাসনর উৎপা্ন েম্ভব্।

েেক্ষণ না পেমন্ত মঙ্গে াস্র গৃ েকমমসক (োমাঙ্গিক অনু করসণর কাি) েম ঙ্গেোসব্ স্বীকৃঙ্গে না হ্ওয়া েসি এব্িং োর িনয োাঁরা হকান রকম আঙ্গেমক
প্রঙ্গে্ান না পাসিন েেক্ষণ পেমন্ত মঙ্গে াস্র একটি েু প্ত েমব্াঙ্গেনী ঙ্গেোসব্ই হ্খা েসব্। এই ব্াঙ্গেনীর উন্নঙ্গে েস েসব্ই োাঁরা অেমনীঙ্গের হক্ষসি
মূ যব্ান েসয় উেসব্ন। মঙ্গে াস্র ঙ্গশসপাস্যাগী কসর হো ার এই প্রসচষ্টাসক ঙ্গক োাঁস্র েসমর হে রূপগুঙ্গ ইঙ্গেমসযযই প্রঙ্গেঙ্গষ্ঠে োর মূ য ঙ্গনযমারণ
করার ঙ্গ্সক ঙ্গনসয় োওয়া োয়? হেব্া, েম্পকম ও োমাঙ্গিক অনু কৃঙ্গের মে েম হে ঠিক কেো গিীরিাসব্ ঙ্গ িঙ্গনিম র ো হকাঙ্গিি-19 অঙ্গেমারীই স্পষ্ট
কসরসি। আমার গসব্ষণার মসযয ঙ্গ্সয় আঙ্গম হিসনঙ্গি হে, এমন অসনক উপায় আসি োর মাযযসম ঙ্গ িঙ্গিঙ্গিক েম ঙ্গকিু ঙ্গশসপাস্যাগীর পৃ ঙ্গেব্ী ব্্স
ঙ্গ্সে পাসর এমন উদ্ভাব্সনর স্বপ্নসক েুস যসর ও েম্ভব্ কসর এব্িং ব্াঙ্গকরা োাঁস্র স্বপ্নসক ্াাঁে করাসে োেিাঙা পঙ্গরেম করসে ব্াযয েন। এই অেম্ভব্
অেমনীঙ্গে চো মূ যায়সন অিযি ও মানঙ্গেকিাসব্ েম্পূ ণম োঙ্গন্ত এসন হ্য়। এখাসন প্রঙ্গেসোঙ্গগোর প্রঙ্গশক্ষণ না ঙ্গ্সয় ব্া শুযু মঙ্গে া ে্সেযর ্স োাঁস্র
হেস না ঙ্গ্সয় ব্রিং আমাস্র উঙ্গচে ঙ্গব্ঙ্গিন্ন যরসনর কাসির গুণগে মাসনর মাপকাঠিসক এব্িং ঙ্গনসির ইিা অনু োয়ী কাি করার েত্ত্বটিসক ঙ্গকিাসব্
ব্ািারী ঙ্গব্ঙ্গনমসয়র ব্াইসর কাসি াগান োয় োর পু নমূ ম যায়ন করা।

হেমাঙ্গিনী গুপ্তা ঙ্গমি সব্ঙ্গর কস সির হিন্ডার, হেক্সু য়াঙ্গ টি, অযান্ড হফঙ্গমঙ্গনস্ট স্টাঙ্গিসির ঙ্গিঙ্গিটিিং েেকারী অযযাপক।

