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পরররিরি  
 
ৃবথফীবত আনুভাবনক ৬.৫ বফবরয়ন ররাবকয ফফা। তন্মবধয বতন বাগ ররাক 
ফা কবয বাযত  চীবন। বাযতীয় উভাবদব ৪৫০ বভবরয়ন বশু যবয়বে, 
মাবদয ফয় ১৫ ফেবযয কভ। ীঘ্রই তাযা কভথবেবত্র রমাগদান কযায ভত 
অফস্থায় রৌঁোবফ। যকায একা বকাংফা ফড়ড় ফযফায়ীযা এত ফাড়বত 
জনাংখযায কভথাংস্থান কযবত মবথষ্ট াভথথযফান নয়। এই বযবস্থবত রকফর 
নতুন নতুন উবদযাক্তা ততবযয দ্বাযাই বনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ। 

উবদযাক্তাগণ কাবজয রেত্র ততবয কবয। আয কাবজয ভাধযবভ আভযা 
জীবফকা বনফথা কবয। জীবফকাজথন ফযতীত ৃবথফীয ফুবক আভযা অবিত্বীবনয 
ভতই। এটা তয রম জীবফকাজথবনয বাবরা একবট উৎ আভাবদযবক বনজস্ব 
চাবদা ূযবণয াাাব আভাবদয য মাযা বনবথযীর তাবদয াভাবজক 
বনযাত্তা বনবিত কযবত াাময কবয। কাবজই, উন্নয়নভুখী উবদযাগ 
তফবিকবাবফ খুফই গুরুত্বূণথ। 

এফ বে, এখন মথন্ত উবদযাগ রনয়ায এফাং উবদযাক্তা ততবযয 
খাতগুবরা বনবয় ড়াবানায় রফব গুরুত্ব রদয়া য়বন। তবফ ধীবয ধীবয এই 
অফস্থায বযফতথন বচ্ছ। ‘দয কপভযান রন্টায পয এন্টাযবপ্রবনউবযয়ার 
বরডাযী’ কতৃথে একবট ভীো প্রকা কবযবে। ভীোবত ফরা বয়বে, 
বফিফযাী ১৪৪০বটয রফব কবরজ  বফিবফদযারয়গুবরাবত রকাবনা না রকাবনা 
বফলবয়য য ফাবণবজযক রকাথ চারু যবয়বে। এফাং এই খাবতয য অধযাক 
 রচয়াযভযান বদ ররাকফর বনবয়াবগ ৫০০ বভবরয়বনয রফব অথথ ফযয় বচ্ছ। 
আয বল্পবদযাগ বফলয়বট ড়াবানায নতুন একবট বফলয় বববফ আবফবূথত 
বয়বে। 

তফু একটা বফলয় ফরবত য়—এফ বফলবয় রকফর রকউ কবরবজ 
রগবরই বখবত াযবফ না, রমভনটা নযানার বজগ্রাবপ চযাবনবর স্কাইডাইব 
রদবখ রকউ স্কাইডাইবব াযদথী বত াবয না। একবট রোট্ট ফাচ্চা মবদ 
কখবনা তায ভাবয়য াাংাবযক বণযয তাবরকা রথবক ফাজাবয জু বকবন থাবক, 
দয এভবফএ া কযা একটা রেবরয রচবয় (বম বকনা বযজবভবন কাজ 
কবযবন) রবাক্তাবদয াবথ বফবিতায িকথ বনবয় তায ধাযণা রফব। 
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উবদযাক্তাযা ফভয়ই খুফ ফযি এফাং তাবদয বনজস্ব রবেযয বদবক অটর 
থাকা ফযবক্তফগথ। কীবাবফ একবট রকািাবন গড়বত য় এফ বফলবয় তাবদযবক 
আবন ফই বরখবত রদখবতই াবফন না ফযিতায কাযবণ। বকন্তু আবভ এই 
কাজবট কযবত আগ্রী রাভ, মাবত একাবডবভক জ্ঞাবনয াবথ ফাই বনবজবক 
আবযা একটু এবগবয় বনবত াবয। ূনয রথবক বখয মথন্ত প্রাপ্ত অববজ্ঞতাগুবরা 
রমবাবফ আভায রেবত্র কাজ কবযবে এফাং রমগুবরা আভাবক তা কবযবে 
রফ তাযা জানবত াযবফ এই ফইবট বড়। 

‘কীবাবফ একবট রকািাবন গড়বত বফ’ ফইবট এই বফলবয় ররখা নয়। এই 
ফইবট পর উবদযাক্তা ততবযয জনয ররখা। বনবজ বনবজ বকেু কযরাভ এফাং 
স্বাফরম্বী বয় রগরাভ এই ধাযণায রচবয় পর উবদযাক্তায ধাযণাবট একটু ববন্ন। 
এয অথথ বরা বনবজয আকাঙ্ক্ষায বফথাচ্চ িয মথন্ত রৌবে মায়া। অতএফ, 
ফইবটয ববযানাবভয াবথ াদৃবযয বববত্তবতই ফরবে, কীবাবফ রকািাবন গড়ায 
াবথ াবথ রবটবক ফৃৎ প্রবতষ্ঠাবন বযণত কযা মায় এই ফইবট রফ বনবয়ই 
ররখা বয়বে। বফবিয কর উবদযাক্তাবদয বনবয় আবয়াবজত ববল্পাবদযাক্তাবদয 
ফাবলথক ম্মরবন ডক্টয এযবকা অবা রদবখবয়বেন রম, ববল্পাবদযাবগয া 
রনয়া কাজগুবরায ভবধয তকযা ৫ বাবগয কভ বচ্ছ ‘উচ্চ েভতািন্ন’ 
রকািাবন। অথথনীবতবফদ রডববড ফাবকথয ভবত, ‘উচ্চ েভতািন্ন’ 
রকািাবনগুবরা ১৯৯২ রথবক ১৯৯৬ ার মথন্ত মুক্তযাবেয ৭০ বাগ কভথস্থর 
ফৃবিবত বূবভকা রযবখবের। ুইবডবন, দবট চাকবযয ভবধয াতবটই রোট্ট, 
উচ্চেভতািন্ন পাভথগুবরায ততবয। 

এফায বনবজয প্রবতষ্ঠান িবকথ একটু ফরা মাক। রদখবত রদখবত আভায 
প্রবতবষ্ঠত আইবট রকািাবন ভাইন্ডবি ১০২ বভবরয়ন ডরায রযবববনউ অজথন 
কবযবে এফাং ৩৫০০ জন ররাক এয াবথ জবড়ত। ভাইন্ডবিবক ইবন্ডয়ায 
ফচাইবত ফড় আইবট রফাদাতা প্রবতষ্ঠাবন বযণত কযবত েয় ফেয ভয় 
ররবগবে। এই কবয়ক ফেবয আবভ রফ অববজ্ঞতাই নতুনবদয কাবে তুবর 
ধযবত চাই, মা বকনা পর উবদযাক্তা য়ায জনয জরুযী। পর উবদযাক্তা 
য়ায বফলয়বট আবর রকান অকস্মাৎ ঘটনা নয়, এবট ুৃঙ্খর উাবয় ফহু 
বযকল্পনাযই পর। 

আভায জীফবন আবভ বতনফায উবদযাক্তায স্বাদ রবয়বে। প্রথভফায আভায 
তবফ, মখন আবভ রফরুন বফবি কবযবেরাভ। ধীবয ধীবয আভায ফয় ফাড়বত 
রাগবরা। আটা ফেয ফয়ব আবভ ববল্পাবদযাবগয ফযাাবয প্রথভফাবযয ভত 
গুরুত্ব অনুবফ কবয এফাং কাজ শুরু কবয, মা বকনা বতন ফেয স্থায়ী বের। 
আভায ফয় মখন বফয়াবি ফেয, তখনই ভাইন্ডবি শুরু য় এফাং এটা চরবত 
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থাবক। এযই ভাবঝ, আবভ ফহু ররাবকয াবথ কাজ কবযবে এফাং তাবদযবক 
ফৃৎ, পর প্রবতষ্ঠান গবড় তুরবত অফদান রযবখবে। এভনবক এফ প্রবতষ্ঠাবন 
আবভ রফতনবুক্ত কভথচাযী য়া বে আভায কাজকবভথয ধযণ বের ফাবণবজযক 
উবদযাক্তাবদয ভতই। এই অবথথ, ভাইন্ডবি মবদ আভায বনজস্ব উবদযাবগয পর, 
বকন্তু আবভ রফবকেু প্রবতষ্ঠাবনয াবথ কাজ কবয বনবজবক ঝারাই কবয 
বনবয়বেরাভ। এই ফইবয় আবভ ধাযাফাবকবাবফ রেবনয বদনগুবরাবত বপবয 
মাবফা এফাং আনাবদযবক ভাইন্ডবিয ফযাাবয জানাবফা। ভাইন্ডবি নাভটাই শুরুয 
বদবকয অববজ্ঞতায একবট প্রতীবকয নযায়। প্রচন্ড উদ্দীনা বনবয় আভযা শুরু 
কবযবে এফাং মাফতীয় ভূরযফান বোয জাাবজ বয কবয পরতায ীবলথ 
রৌঁবেবে। 

উবদযাক্তা য়ায ফচাইবত ভজায বফলয় বরা ভানুবলয জনয অবধক 
কভথাংস্থাবনয ৃবষ্ট কযা। বকন্তু কাজবট কযবত বগবয় আভাবদয প্রচুয ঝুুঁবকয ভুবখ 
ড়বত য়। এভনবক ফযথথ য়ায ুবমাগ থাবক। তফু রকবনা আভযা উবদযাক্তা 
বফা? এয রেবন অবনকগুবরা ুন্দয কাযণ যবয়বে। 

পর উবদযাক্তাযা অবধক িবদয ৃবষ্ট কবয। তাবদয এফ অজথবনয 
প্রবাফ ভাজ গিবন বড়। উদাযণস্বরূ ফরা মায়, আবভবযকায বো খাবত 
যকাবয অনুদান োড়া ফহু উবদযাক্তাবদয অনুদান যবয়বে। তাবদয ায়তা 
োড়া আবর বফবিয অবনক ফড়ড় প্রকবল্পয উবদযাগগুবরা কবিন বয় রমবতা।  

উবদযাক্তাযা প্রগবতয বথ বযচাবরত য়। আয প্রগবত কদাবচৎ-ই ফৃৎ 
এফাং প্রবতবষ্ঠত কাবযা াত ধবয আব। কাযণটা জ। ফৃৎ বকেুই ফৃৎ 
বযফতথন বনবয় আব। মাইবাক, বযফতথন প্রবতযকটা প্রবতবষ্ঠত এফাং 
রাবজনক প্রবতষ্ঠানবক এবগবয় রমবত ফাধা রদয়। তাই প্রগবতীর ররাকবদয 
জনয ভাবঝভাবঝ এবকফাবয ূনয বত শুরু কযাটা বাবগযয বফলয় ফবট। 

উবদযাক্তা য়ায বফলয়বটবক একবট ভ্রভবণয াবথ তুরনা কযা রমবত 
াবয। এভনবক একবট রোট্ট রদাকান রথবক আনায অবজথত অববজ্ঞতায ভৃবি 
এফাং আস্থা ফড়ড় একটা বডাটথবভন্ট বযচারনায রচবয় রফব বত াবয।  

উবদযাক্তা য়া একবট ৃজনীর বফলয়। এফাং মখন রকউ একজন 
উবদযাক্তা বববফ পর য়, রটা তাবক জগবতয ফচাইবত ফড়ড় াপবরযয 
অনুবূবত রদয়। এই পরতায অনুবূবতবট প্রায় বনবজয ন্তান রাব এফাং 
রারনারন কযায অনুবূবতয ভান।  

রল কথায এক কথা—বফবি এখন অবনকটাই উবদযাক্তাুরব অফস্থা 
বফযাজ কযবে। াযা বফবিয এভন রকান যকায রনই মাযা ফবর—াবন্ত চাই 
না, উবদযাক্তা চাই না। রকউই এখন এফ ফবর না। তাোড়া উবদযাক্তাবদয জনয 
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আরাদা আরাদা পান্ড গিন কযা বচ্ছ ঋণ রদয়ায জনয। এফাং ুবযা 
বফলয়বটই এখন তফবিকবাবফ বনয়ন্ত্রণ কযা বচ্ছ। বফি এখন বফববন্ন আইবডয়ায 
য কবিায বযশ্রভ কযায ভাধযবভ নতুন বকেু ৃবষ্টয ফযাাবয মবথষ্ট বচতন। 

কাবজই, বনবজয উবদযাগ শুরু কযায জনয এখনই উমুক্ত ভয়।  
তবফ একটা কথা ফরা দযকায। উবদযাক্তা য়ায কাজবট ফায জনয 

নয়। এভন অবনবকই যবয়বে মাযা বফলয়বটবক জবাবফই রনয় এফাং শুরু 
কবয, বকন্তু রল মথন্ত বটবক থাকবত াবয না। 

কভথাংস্থাবনয ৃবষ্ট কযা এফাং উবদযাক্তা য়ায য খুফ কভ ররাকই 
পরবাবফ বটবক থাকবত াবয। তা বে, অযার এফাং ইনবটবরয বদবক 
একটু নজয রদয়া রমবতই াবয। তাবদয বদবক তাকাবরই রফাঝা মাবফ তাবদয 
বটবক থাকায বফলয়বট ুবযাুবয বনতযনতুন বযকল্পনাযই অাং। এফাং তাযা 
পর উবদযাক্তা য়ায বফলবয় ুবযাুবয বফবেলণ কবয তাযযই ভাবি 
রনবভবে। 

এতফ বে, অবনবকয ভবনই একটা কথা ফাবজ, ‘তুবভ বনিয়ই নতুন 
বকেু ৃবষ্ট কযবত াযবফ।’ 

রতা রফবযবাগ উবদযাক্তাযাই বাবফ তাবদয জীফবন উবদযাক্তা বববফ শুরু 
কযায বফবল ভুূতথবট এববে বকনা। ুতযাাং, আবভ এখন এই বফলয়টা বনবয়ই 
বফিাবযত আবরাচনা কযবফা রম কখন ফুঝবফন আবন প্রস্তুত। জীফবনয 
প্রবতযকটা রস্টবজ আবন বনবজয অফস্থাবনয প্রবতপরন ঘটান এফাং একটা 
ভাবপ্ত অঙ্কন করুন৷ চাযবদবক তাকান, রেণগুবরা ড়ুন। রক ফরবত াবয 
আবনই য়বতা যফতথী ফড় পর ভানুল!  
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এক 

‘কীভোদব বুঝদবো যয আরম উদ্যোক্তো হবোর জন্য প্রস্তুি?’ 
 
এক বফবকবর রনইর আভাবক একবট গুরুত্বূণথ আবরাচনায জনয ডাকবরা। 
আবভ অনুভান কযবত রবযবেরাভ আবরাচনায বফলয়বট আবর কী। রনইবরয 
ফয় বত্রবয একটু রফব এফাং র একবট রকািাবনবত রপ্রাগ্রাভ ভযাবনজায 
বববফ কাজ কযবতা। তায রকািাবন রবভকন্ডাক্টয রটকবনারবজ ততবযবত 
বফবিয কর রকািাবনয রচবয় এবগবয়। রনইর রখাবন আয এন্ড বড 
ইবিবনয়ায বাবফ রমাগদান কবয এফাং কযাবযয়াবযয প্রথভ াুঁচ ফেয র রফ 
বাবরা াযপভথ কবয৷ ই রকািাবনবত র ফচাইবত রযা ইবিবনয়ায বববফ 
বযবচত বের। যফতথী দ ফেয, র এবকয য এক রকািাবনবত গ্রু 
রটকবনকযার বরডায বববফ কাজ কযবত শুরু কবয। বয আফায র 
রকািাবনয ার ধযায রচষ্টা কবয। বফলয়বট তায জনয একইাবথ নতুন বকেু 
আবফস্কায এফাং তাা বনবয় আব। এ ফযাাবয ভাধান খুুঁজবত অবনবকয 
াবথই আয এযান্ড বড ভযাবনজবভবন্টয বফববন্ন খাবতয ভযা িবকথ কথা 
ফবরবে। রবল বাফবের, এযয কী কযবত বফ? আয রজনযই আভাবক কর 
রদয়।  

আবভ বযয বনফায বফবকবর তায াবথ রদখা কযরাভ। আবরাচনা 
চরবরা তায কযাবযয়াবযয নানা বদক িবকথ। 

রনইর খুফই তা বের। বনবজ বনবজ বকেু একটা কযবত চাইবের র। 
আবভ তাবক বজবজ্ঞ কযরাভ, তায ফযবক্তগত রেযটা আবর কী? াুঁচ ফেয 
কাবজয ুফাবদ রকািাবন রথবক অবনক ুবফধা রবয়বের র। বকন্তু তায আয় 
ভা রবল একটা গবন্ডয ভবধযই আফি বের। তায জীফন চরবের রফবকেু 
ক্লাবফয দয বয়, প্তাাবন্ত রটবন এফাং গরপ রখবর। এোড়া বনবজয দুই 
ন্তানবক বাবরা একবট প্রাইববট সু্কবর ড়াবত াযায ন্তুবষ্ট বনবয়। রাভ 
ররাবনয ভাধযবভ র বনবজয জনয ুন্দয একটা ফাবড় এফাং ফযয়ফহুর একটা 
গাবড় বকবন বনবয়বের। এখন র বনবজয একটা রকািাবন রখারায অববপ্রায় 
রারন কযবে। 

রনইর জানবতা এভন বকেু কযাটা রফ ঝুুঁবকূণথ। এটা জানবতা রম 
এজনয শুরুয বদবক তাবক রফ ধকর রাাবত বফ। বকন্তু প্রবতযকটা 
উবদযাক্তায রেবত্রই ফড় বকেু অজথবনয রবেয কাটাবযা বথয শুরুয দবেটা 
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রপরা দযকায। রনইর মা কযবের তায জনয তাবক অবনক বযশ্রভ কযবত 
বচ্ছবরা। বকন্তু রটা বের আবযকটা গল্প! তায জীফবনয রম্বা একটা ভয় 
কযাবযয়ায রগ্রা কবয উবদযাক্তা য়ায স্বপ্ন রদখবের র। তা বে বনবজয 
রকািাবনয জনয বকেু কযাটা তায বচন্তায ফাইবয বের। বনবজয রকািাবন 
রখারায বফলয়বটবক আবন বফদবক আবরঙ্গন কযা, পাুঁবদ া রদয়া, মা ইবচ্ছ 
ফরবত াবযন৷ মাইবাক, রনইর রকািাবন গিবনয ফযাায বনবয় মতই বাফবের 
তায জীফন ততটাই তাাচ্ছন্ন বয় ড়বের। অতঃয এফ বফলয় ববফলযবত 
বফবফচনায জনয রযবখ বদবরা র। 

আবভ তখন বনবিত বয় রগরাভ রনইর এখবনা প্রস্তুত নয়। ম্ভফত র 
রকানবদন প্রস্তুত বত াযবফ না।  

আভযা মখন ভাইন্ডবি শুরু কবয, আবভ তখন রুবন্ট রটকবনারবজ এয 
াবথ কাজ কযবেরাভ। ১৯৯৭ াবরয কথা। রটবরকবভউবনবকন বফি একটা 
াংকবটয ভবধয বদবয় মাবচ্ছবরা। রুবন্ট বের এবট এযান্ড বট এয একবট 
রটবরকবভউবনবকবনয অঙ্গপ্রবতষ্ঠান এফাং এবট রফর রযাফ অজথন কবযবের। 
এটায রয়ায প্রাইজ ১০০ ডরায োবড়বয় বগবয়বের ১৯৯০ াবরয বদবক৷ 
রুবন্ট মখন ইবন্ডয়ায় তাবদয াখা খুরবত চাইবের, আবভ তখন দ ফেয 
উইবপ্রাবত কাটাবনায য রুববন্ট বপবয আরাভ। রুববন্ট রনইবরয ভতই 
েবতয মু্মখীন বত বরা আভাবক। মাইবাক, এই চাকবযয জনয অন্তত 
ভাবজ ফাবজ বযবস্থবতয ভুবখাভুবখ ইবন। ভাইন্ডবি শুরু কযায ভয় আভায 
াবথ বের অবাক ুতা। অবাক বের উইবপ্রায ইনপযবভন এফাং 
রটকবনারবজ বফবাবগয উচ্চদস্থ একজন কভথকতথা। এোড়া বের -
প্রবতষ্ঠাতা কৃষ্ণা কুভায এফাং জানাবকযাভাবনয ভত ফযবক্তফগথ। যফতথীবত তাযা 
দুজনই উইবপ্রায প্রধান বনফথাী বদ অবধবষ্ঠত বয়বের বনজ বনজ বফবাবগ। 
অবাক ফাবদ, আভাবদয প্রবতযবকই রকািাবনয শুরুবত চবি তাাং টাকা 
রফতন বনতাভ। অবাক বনত লাট তাাং। এটা বের ১৯৯৯ াবরয ঘটনা। 
২০০১ াবরয বদবক মখন অথথনীবত বকেুটা চর বয়বের তখন অবাক, কৃষ্ণা 
কুভায এফাং জানাবকযাভান অবতবযক্ত আবযা ২৫% তাাং বনত, আবভ বনতাভ 
১০% তাাং। ২০০৪ ার মথন্ত এই অঙ্কই ফার থাবক। ভাইন্ডবিবত আভযা 
প্রবতযবকই ফযবক্তবফববল েবতয মু্মখীন ই বতন চাযফায। মাইবাক, আভাবদয 
বচন্তাবাফনা বের বযস্কায। একবট রকািাবনয রনতৃত্বদানকাযী ফযবক্তফগথ মবদ 
াংমভী  বভতফযয়ী না য়, তাবর নতুন একবট প্রবতষ্ঠান বনভথাণ কযাটা খুফই 
জবটর বফলয়। এবট আবর ধাযাফাবক কবভথয পর। তাযয রফ কবিন 
একবট প্রবিয়া। প্রবতযকফাযই প্রায় ভবয়ই অবনবকই েবতয মু্মখীন য়। যাুঁ, 
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শুরুয বদবক আনাবক অফযই ফযয়ফহুর ফাবড়, গাবড় এফাং ফযবক্তগত বফলবয় 
খযচ হ্রা কযবত বফ। বকন্তু িদ অজথবনয এটাই আর প্রবিয়া। 

‘অবল্পই ন্তুষ্ট য়া’ উবদযাক্তা য়ায জবটর ূফথতথ। 
রনইবরয বফলয়বট োড়া আভায আবযা দুবট উদাযণ ভবন বড়। একজন 

বচ্ছ ববনবন্ট এফাং অযজন বচ্ছ ইভাঈর। রনইবরয ভত ববনবন্ট 
আভায াবথ নতুন একবট ণয িবকথ আবরাচনা কযায জনয াোৎ কবয। 
ণযবট বনবয় র খুফই উৎাী বের। ণযবট রকবনা রটকই নয় এ বফলবয় 
আভযা বফিাবযত আরা কযরাভ। ববনবন্ট রনইবরয ভত তায রকািাবন 
রেবড় রদয়ায বিান্ত বনবয়বের। এফাং এ বফলবয় র তায ফবক 
জাবনবয়বের। পটয়যায রেভয়াবকথয বফলবয় আবভ রফব জ্ঞাত নই এ 
বফলয়বট তাবক অফবত কযায াাাব আবভ তাবক আবযা ফবরবেরাভ রম তায 
অফযই আবযা অববজ্ঞতািন্ন ররাবকয াবথ কথা ফরা উবচত। তায াবথ 
তায আবযা দুজন কভথী বের। তাযা একইবাবফ নতুন একবট রকািাবন 
রখারায ফযাাবয বাফবের। আভায াবথ আরা আবরাচনায দ্বাযা ববনবন্ট 
তা য়বন, বকন্তু আবরাচনায রলপ্রাবন্ত এব র এভন একটা কথা ফবরবের 
মা বকনা যীবতভবতা আভাবকই তা কবযবের। তাযা বতনজন মখন রফবযবয় 
মাবচ্ছবরা, তখন ববনবন্ট ফাবক দুজবনয রথবক আরাদা বয় দযজায াভবন 
দাুঁড়াবরা। তাযয আভাবক ফরবরা, ‘আবভ নতুন একবট বণযয আইবডয়া 
বদবয়বে এফাং রটা ফযথথ বয়বে এটা জানায য আবন বক আভাবক 
ভাইন্ডবিবত বনবয়াগ রদবফন?’ 

আবভ তায এই করুণ আবফদন রদবখ খুফই ফযবথত রাভ। আবযা রফ 
আত রাভ তায াফবাফ রদবখ। একবদবক র একটা বফলয় বনবয় বাফবের মা 
বদবয় র ুবযা ৃবথফীয বযফতথন কযবত াযবফ এভনই বের তায ধাযণা। 
অনযবদবক, বযয বফলয়বট অজথবন াভানয বকেু প্রবতফন্ধকতা রদবখ র 
বনবজবক গুবটবয় বনবয়বের। আবযা খাযা বফলয় বচ্ছ, বনবজয কাযীবদযবক 
ফাইবয একা রযবখ আভায াবথ ফযবক্তগত বডর কযবত তায একটু খাযা 
রফাধ বচ্ছবরা না। আবভ তখন বযস্কায ফুঝবত াযরাভ—ববনবন্ট উবদযাক্তা 
য়ায জনয প্রস্তুত নয়, না র রকাবনাবদন বত রবযবের। 

ববনবন্ট এফাং রনইবরয ভত ইভাঈর বনবজয রকািাবন শুরু 
কবযবের। রাগত বদক রথবক র ফাবক দুজবনয রচবয় এবগবয় বের। এফাং 
কবথাবযট জগবত রফ বাবরাবাবফই বফচযণ কযবের। বকন্তু তায ফচাইবত ফড় 
ীভাফিতা বের বনবজয ফযবক্ত জীফবনয াবথ রাগত জীফবনয াভিয 
বফধাবনয ফযথথতা। একভয় ুন্দযী এক রভবয়বক বফবয় কবয ঈভাইর। রভবয়বট 
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তায জীফবন রফ স্ববি এবন রদয়। এযয রথবক ঈভাইবরয কাজ বয় 
দাুঁড়ায় রমবকান ভূবরয রভবয়বটবক ুখী কযা। অতঃয ঈভাইর তায নতুন 
জীফবনয াথীবক খুব কযবত কী কী কযবরা? াউবজাং ইবিবনয়াবযয শ্রভাধয 
রকাড ররখায কাবজয ফদবর র একটা রগস্টাউজ বাড়া বনবরা এফাং রখাবন 
একজন যাধুবন বনবয়াগ কবয বদবরা। ই যাধুবন তায স্ত্রীয জনয নানা বদয 
যান্নাফান্না কযবত রাগবরা! শুধু তাই নয়। এ জাতীয় অবনক বকেুবত ভয় বদবত 
রাগবরা ঈভাইর। প্রাবতষ্ঠাবনক ভৃবি বনবিত কযায ফদবর র ঘবযায়া াবন্তয 
বফধান বনবিত কযবত রাগবরা৷ পরাপর মা য়ায তাই বরা। কবয়ক ফেয 
যই রকািাবনবত ধ্ব নাভবরা। তাযয ফবকেুই ভাবটবত বভব রগবরা। 

উবযউক্ত বতনবট চবযবত্রয প্রবতযবকই কাল্পবনক, বকন্তু তাবদয ঘটনাগুবরা 
নয়। ঘটনাগুবরা ফ তয। এফ ঘটনাগুবরা ড়ায য বনিয়ই রফাঝা মাবচ্ছ 
একবট প্রবতষ্ঠান বযূণথবাবফ দাুঁড় কযাবনায জনয ফযবক্তগতবাবফ তাযা কতটা 
প্রস্তুবতবফীন বের। রতা আবন কখবনাই বনযাত্তা বনবিত না কবয ভুবি ার 
ড়াবত াযবফন না। আনাবক অফযই এই বফলয়গুবরা বনবয় আবগ বাফবত 
বফ। ফচাইবত ফড় কথা প্রবতযকবট কাবজ আনায ফযবক্তগত বাবরা রাগায 
বফলয়বট ফড়ড় বূবভকা যাবখ। বফথাবয, আবন কখবনাই ফযথথতা োড়া রকাবনা 
কাজই কযবত াযবফন না, এভনবক এটা বচন্তা কযা বুর বফ। 

ফায অফযই ভবন যাখা উবচত রম ফযথথতা রকান বফলয়ই নয় মখন 
আবন অবনযয রকািাবনবত কাজ কযায দ্বাযা টাকা আয় কযবেন অথফা এভন 
চাকবযজীফী বনবয়াগ কবযবেন মাযা বকনা আনায স্বপ্নবক ফািবফ রূান্তয 
কযবত কাজ কবয। একইবাবফ আবন বনবজই একা পরতায জনয বূবভকা 
ারন কবযবেন এভন বাফবর বুর কযবফন। আয আবন মবদ আনায 
পরতায ফযাাবয বনবিত না বয় থাবকন, তাবর অনুগ্র কবয কখবনাই 
একবট রকািাবন শুরু কযবত মাবফন না। 

ভাবঝভবধয উবদযাক্তাবদয য ফযথথতা রমন রজুঁবক ফব। প্রবতবট 
প্রবতষ্ঠানই এবকয য এক ফযথথতায ভুখ রদবখ। এটাই বচ্ছ এই রখরায 
বনয়ভ। কবিন এক বনয়ভ। তা বে এফ বকেুই আনাবক আনায থ 
রথবক দূবয বযবয় যাখবত াযবফ না মবদ আবন পরতায ফযাাবয অদভয 
অনুন্ধান চাবরবয় মান। এ বফলবয় আবরাচনায এই ভুূবতথ চরুন প্রস্তুবতয 
ফযাাবয একটা রচকবরস্ট বনবয় আবরাচনা কযা মাক। বনবচ আবভ এক রট 
প্রশ্ন বদবচ্ছ। এগুবরা আনাবক াাময কযবফ প্রস্তুত য়ায বফলবয়। মবদ 
আবন ইবতভবধযই আভায ফবণথত চবযত্রগুবরায ভত না বয় থাবকন, তাবর 
ধবয বনন আবন রকািাবন শুরু কযায জনয প্রস্তুত। 
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 আভায ফ মবদ আভায ফযফাবয়ক আকাঙ্ক্ষায বফলয়বট রজবন 
রপবর এফাং আভাবক চাকবয রথবক ফযখাি কবয রদয় তাবর 
আবভ বক বনবজবক বনঃস্ব ভবন কযবফা? 

 আবভ বক আভায য বনবথযীর ফায াবথ আভায উবদযাবগয 
ম্ভাফয পরাপর িবকথ আবরাচনা কবযবে? 

 আবভ বক আভায ফাবড়গাবড়, ক্লাফ রভম্বাযব এফাং অবপবয়ার 
বজন োড়বত প্রস্তুত? 

 রকািাবন ভৃি য়ায আগ মথন্ত আবভ বক নতুন অফস্থায় 
এবকফাবয কভ রফতন বনবত যাবজ? 

 আবভ বক রকাবনাযকবভ একটা রাবটবর ফফা কযবত এফাং 
প্রাইববট টযাবক্সয ফদবর রিবন চড়ায ভত তযাগ স্বীকায কযবত 
েভ?  

 রকািাবনয ফাবক ফায আয় আভায রচবয় রফব বর ফ 
বিকিাক থাকবফ রতা? 

 আবভ বক রকািাবনবক একটা ভৃি অফস্থাবন দাুঁড় কযাবনায 
জনয কবয়ক ফেযফযাী প্তাব ত্তয ঘন্টা কাজ কযবত 
াযবফা? 

 আবভ বক একবট জযাজীণথ অবপব, আবরাবফীন অফস্থায় 
গুবটকবয়ক কভথীবদয াবথ কাজ কযবত েভ?  

 আবভ বক বনবজয রপানকর, রভবভা এফ বনবজই কযায ভত 
আত্মম্মান অজথন কযবত াযবফা? 

 আবভ বক বনবজয ুবনবদথষ্ট রেয বনধথাযণ কবয রটা ূযণ 
য়ায আগ মথন্ত দুফথায গবতবত কাজ চাবরবয় রমবত াযবফা? 

 আবভ বক প্রবয়াজবন তাবদয কাবে রমবত রজ্জাবফাধ কযবফা মাযা 
বকনা ূবফথ আভাবক রকাবনা বফজবন অপায কবযবের? 

 
আবভ মখন ভাইন্ডবি শুরু কবযবেরাভ, তখন রুভববতথ বফবেলকযা আভাবক 
বজবজ্ঞ কবযবেবরন, রকবনা আবভ ভাইন্ডবি শুরু কযরাভ? এফ প্রবশ্নয জফাফ 
রদয়ায ভত রকাবনা প্রস্তুবত আভায তখন বের না। বকন্তু আবভ তাবদযবক 
মথাাধয উত্তয রদয়ায রচষ্টা কযরাভ। আবভ য়বতা তাবদযবক ফরবত াযতাভ 
রম ফেবযয য ফেয জুবড় ায়া অববজ্ঞতাই আভাবক ভাইন্ডবি শুরু কযবত 
অনুবপ্রযণা বদবয়বে। এই জফাফবট য়বতা তাবদয েন্দ বতা। বকন্তু আবভ 
ফররাভ অনয কথা। বনবজয রবতয রথবক া বনবয় বকেু কথা ফবর রপররাভ 
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রবদন। তাবদযবক ফররাভ, একটা রকািাবন শুরু কযায বফলয়বট রবট একবট 
ফাচ্চা ধাযণ কযায ভতই। আনাযা প্রবতযক ভাবক বগবয় বজবজ্ঞ করুন ফাচ্চা 
ধাযণ কযবত বগবয় তাযা কতটা ভযায মু্মখীন বয়বে, কতটা কষ্ট রবয়বে। 
বনিয়ই জফাফটা রবয় মাবফন। ুবযা ফযাাযটাই আবর কষ্ট এফাং তযাবগয 
বফলয়। তা বে, মখন ফাচ্চা জন্ম রনয়, একজন ভা কর কষ্ট বুবর মান তায 
ন্তাবনয ভুবখয বদবক তাবকবয়। রকাবনা ফযথা, রকাবনা অস্ববি, জীফবনয রকাবনা 
বযফতথনই তায ভা য়ায আনন্দবক ম্লান কযবত াবয না। রতভবনবাবফ 
বনবজয ফযফা শুরু কযাটা বচ্ছ ভাতৃবত্বয স্বাবদয ভতন। আবন ফুঝবত 
াযবফন কখন ভয় এববে—এয বকেু বচহ্ন আবন রদখবত াযবফন—তাযয 
ফ কযবত াবফন। অতঃয ফ াযবফন আনায আকাবঙ্ক্ষত বফলয়বটবক 
বফবিয ফুবক তুবর ধযায জনয। 

ফথববল আবভ আবযকটা বফলয় ফরবত চাই, অবনক উবদযাক্তাযা বুর 
কাযবণ তাবদয উবদযাবগয ূচনা কবয। 
 

বযবসো শুরু করোর যেদে ভ্রোন্ত কোরণসমূহ 
 
এই কথাবটয াবথ য়বতা কবরই বযবচত বয় থাকবত াবয—’আভযা 
বতনজন ফনু্ধ। আভাবদয ভাথায় দুদথান্ত একবট আইবডয়া আবে। তাই আভযা 
একবট রকািাবন শুরু কযবত চাই। আভাবদযবক ফরুন কীবাবফ আভযা এটা 
কযবত াবয।’ 

ভৎ ফনু্ধে এফাং দুদথান্ত একবট আইবডয়া থাকাটা রকািাবন রখারায জনয 
রকফর প্রবয়াজনীয় একবট তথ বত াবয, বকন্তু এগুবরা মবথষ্ট নয়। 

অবনক বফার রকািাবনগুবরা ততবয বয়বের ফনু্ধবদয ভাধযবভই। ফরা 
মায়, ফৃৎ প্রবতষ্ঠান গড়ায জনয আনায কাবজ ফযবক্তগত ফনু্ধে বূবভকা 
যাখবত েভ। এযার, ইনবটর এফাং ইনবপাব বচ্ছ এয ফড় উদাযণ।  

এোড়া আভযা এভন অগবণত উদাযণ রদখবত াই রমগুবরাবত 
রকািাবন গবড় িায রেবন িকথ ফড় বূবভকা ারন কবযবের। এখাবন 
একটা বফলয় আবভ ফরবত চাই, ফনু্ধযা একবত্রত য়ায য ঐবকযয আনবন্দ 
রকািাবন শুরু কযায আবগ তাবদযবক অফযই এবক অযবক বফববন্ন তথ 
রদয়া উবচত। জবটর ফ প্রশ্ন কযা উবচত এই বথ মাত্রা শুরু কযায ূবফথই। 
এই চযাপ্টাবযয বযয অাংব আবভ এভন বকেু প্রশ্ন িবকথ আবরাচনা কযবফা 
রমগুবরা বকনা মাত্রা শুরু কযায আবগ ফনু্ধবদযবক কযা রমবত াবয। 
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এটা তয রম       ল   ল    বনবভথত বয়বের টভা এবডবনয ফাবত 
আবফস্কায কযায যযই (মায ২০০৫ াবরয রযবববনউ বের ১৫০ বফবরয়ন 
ডরায)।  

এটা তয রম ভাইবিাপবটয শুরু বয়বের DOS নাবভয একবট 
অাবযবটাং ববস্টবভয ভাধযবভ। তাযয রখান রথবক PCDOS যফযা কযা 
য় আইবফএভ এয াযবানার কবিউটাযগুবরাবত। রকািাবনবটয শুরু 
বয়বের ১৯৮১ াবর। এযাবরয শুরুটা বয়বের রোট্ট একটা কবিউটাবযয 
ভাধযবভ, মখন বস্টব জবনয়াক এফাং বস্টব জফ বকেু বপ্রবন্টড াবকথবটয 
ভন্ববয় প্রথভ অযার কবিউটায ততবয কবযবেবরন। ইনবটবরয শুরুটা 
বয়বের গডথন ভুয এফাং এযাবন্ড রগ্রাববয াত ধবয। তাযা দুজন বভবর 
ববএ৪ নাবভ বফবিয প্রথভ চায বফবটয ভাইবিাপ্রবয বচ ততবয 
কবযবেবরন। তা বে, মথবফেণ কযবর রদখা মাবফ এই রকািাবনগুবরায 
রকাবনাটাই একক বণযয বক্তয য বববত্ত কবয দাুঁবড়বয় রনই। 

রকাবনাবকেু ৃবষ্ট কযায রেবন একটা আইবডয়া ভূরত ফযাক বূবভকা 
ারন কযবত াবয। তা বে ভবয়য বযিভায় ফ বযফতথন বয় মায়। 
তাযই পরাপর বচ্ছ ভবডর ‘বট’ রপাডথ বত ববএ৪ এ রূান্তয। ুতযাাং 
একটা রকািাবন রখারায রেবত্র শুরুবত দুদথান্ত একটা আইবডয়া থাকায য 
মবদ ফৃদাবথথ বকেু কযায জনয বফববন্ন ভবয় বফববন্ন উবদযাগ না থাবক তাবর 
রই রকািাবন খুফ রফববদন স্থায়ী বফ না। এই বফলয়গুবরা বনবয় বচন্তা 
কযাটাই একজন পর উবদযাক্তা য়ায ভূর বফলয়ফস্তু। দীঘথবভয়াদী এফ 
বচন্তা কযাটা জীফন রথবক নূনযতভ াুঁচ ফেয ভয় বনবয় বনবত াবয। 

১৯৯৬ াবরয কথা। আবভ তখন রটাবকবত অফবস্থত বন কবথাবযবনয 
অবপ বযদথবন বগবয়বেরাভ। রখাবন এবকফাবয বনবচয রলাবয তাবদয 
রকািাবনয জন্মরগ্ন রথবক শুরু কবয এ মাফত আবফসৃ্কত কর ণযভূ 
ুবজ্জতবাবফ যাখা বয়বের। প্রদথনীয রল প্রাবন্ত আবভ একটা 
উচ্চেভতািন্ন রটবরববন এফাং শুরুয প্রাবন্ত বন কবথাবযবনয আবযকবট 
ণয রদখরাভ, রমটা বকনা তাবদয ফযথথ ণয। আবন কল্পনা কযবত াবযন 
রটা কী বের? ণযবট বের কাবিয ততবয একটা যাই কুকায। বন 
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কযবাবযন মখন শুরু কবয তাবদয মাত্রা, এই ণযবট তখন রকউ গ্রণ 
কবযবন। 

আইবডয়ায ভত রকািাবনয বনজস্বতা যবয়বে। রমফ প্রবতষ্ঠাতা রকফর 
একবট আইবডয়াবক রকািাবন শুরু কযায ভত বাবরা কাযণ বববফ রদবখ 
থাবকন, তাবদয আবযা একফায ফবকেু বাবরা কবয রববফ রদখা উবচত। 
আইবডয়াবট বক বনবজই একটা ফড়ড় আইবডয়া, নাবক এবট কতগুবরা 
আইবডয়ায াবযফাবযক ভন্ববয়য ভত? দুবট রেবত্রই কাবজয বযভাণ, প্রবতবা 
এফাং বফবনবয়াবগয বফলয়বট একদভ আরাদা। মবদ আবন অাধাযণ একবট ণয 
আবফষ্কায কযবত ভথথ ন, তাবর আবন রটা বনবজয কভথযত প্রবতষ্ঠাবনয 
দ্বাযা একবট যাবটন্ট মুক্ত কবয াভবয়ক ভবয়য জনয বফবি কযবত াযবফন। 
বকন্তু একবট প্রবতষ্ঠান বটবকবয় যাখায বফলয়বট ববঙ্গর বণয ীভাফি নয়, ফযাং 
ভবয় ভবয় একটায য আবযকটা আবফষ্কাবযয াবথ িকথমুক্ত। 

না, আবভ অফযই তাবদযবক বনযা কযবে না মাবদয াবত রকফর 
অাধাযণ একবট আইবডয়া যবয়বে এফাং রটা বনবয়ই তাযা রকািাবন খুরবত 
চায়। বকন্তু আনাবদয ভবন যাখা উবচত, মবদ ফৃৎ রকান বযকল্পনা এফাং 
আন্তবযকতা না থাবক তাবর আবন রফবদূয এবগাবত াযবফন না।  

একবট রকািাবন প্রবতষ্ঠা ভাবন তদতযাকায রকাবনা গাে রাগাবনা নয়। 
ফযঞ্চ তা বচ্ছ ভবয়য াবথ াবথ বযূণথ একবট ফাগান গবড় রতারায 
প্রবিয়া। আবন য়বতা জাবনন না কীবাবফ এটা ম্ভফ। আবন য়বতা এটা 
জাবনন না রম রকাবেবক এয উৎগুবরা আবফ। তা বে আনায ভবন এই 
বচন্তাবক বজইবয় যাখবত বফ, আা ফাুঁবচবয় যাখবত বফ। রকফর তাবরই 
আবন বনবজয বথ এবগাবত াযবফন এফাং কর ফাধাবফবত্ত দূয কযবত 
াযবফন। 

এখন রম বফলয়বট ফরবফা রটা কর ভধযবফত্ত কভথচাযীবদয রেবত্র বয় 
থাবক। আভায কযাবযয়ায বাবরা বচ্ছ না। আবভ এই রকািাবনবক ঘৃণা কবয। 
আবভ আভায ফবক েন্দ কবয না। তাই আবভ বনবজয রকািাবন খুরবত চাই।  

থাভুন। একটা রম্বা বনঃিা বনন। বচন্তা করুন। বনবজয স্ত্রীয াবথ কথা 
ফরুন। কথা ফরুন আনায এভন ফনু্ধয াবথ মায াবথ আবন ফহুবদন ধবয 
রদখা কবযনবন। তাবক আনায রকািাবন রখারায বফলয় িবকথ ফরুন। 
তাবদয াবথ কথা ফরায য য়বতা রকািাবন শুরু কযায বফলয়বট আনায 
ভন রথবক ভুবে মাবফ। আবন য়বতা একই রকািাবনয অনয রকাথা কাজ 
কযায রচষ্টা কযবফন। এভন বত াবয আবন ঐ রকািাবন রেবড় অনয 
রকাথা রমাগদান কযায রচষ্টা কযবফন। 
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বনবজয রবতবযয ত্তাবক বযফতথন কযায আবযা কাযণ থাকবত াবয। 
ফয় চবি ায য়ায য অবনক ভানুলই া হুতা কবয থাবকন। 

ররাকজন প্রায়ই রনবতফাচক অববজ্ঞতা রথবক দুদথান্ত বকেুয মাত্রা শুরু 
কবয থাবকন। ভাত্মা গান্ধীয কথাই ধরুন। একবদন বতবন একটা রিবনয পাস্টথ 
ক্লা কাভযায় চবড় ভ্রভণ কযবেবরন। একজন রতাঙ্গ কনডাক্টয তখন তায 
াবথ ফাকবফতন্ডায় বরপ্ত বরা। কাযণ রকফর রতাঙ্গবদযই পাস্টথ ক্লা কাভযায় 
ফায অনুভবত বের রভয়। গান্ধী তকথ শুরু কযবরন রম তায কাবে একটা 
পাস্টথ ক্লা বটবকট যবয়বে। যাগাবন্বত বয় কনডাক্টয তায রাবগজ অন্ধকায 
একটা কাভযায় েুুঁবড় রপবর বদবরা এফাং তাবক রখাবন বগবয় ফবত ফরবরা। 
এভনবক বযয রস্টবন তাবক রপবর রযবখই রিন চবর রগবরা। এটাই বের 
গান্ধীবজয প্রথভ তফলবভযয বকায য়া। অবনক ইবতাবফদযা ফবর থাবকন 
এই ভুূতথটাই বের গান্ধীয আবন্দারন ূচনায ভূর। আবভ বফিা কবয গান্ধীয 
ভৎ অজথবনয রেবন ‘তাবক রপবর রদয়া ঐ রতাঙ্গবক ঘৃণা কযায’ বফলয়বট 
বূবভকা যাবখবন। ফযাং এয চাইবত ফড় আবত্মক আহ্বান এফাং আবযা ূক্ষ্ম 
বফচায বফবেলবণয য বাংতাভুক্ত ইবন্ডয়া গড়ায প্রতযয় বূবভকা রযবখবের 
স্বাধীনতায রেবন। 

আনায ফবয রচাযায ভবধয আবন বক রই আবেকান কনডাক্টবযয 
ভুখশ্রী রদখবত ান? ুবযা ববস্টভটা বক আনাবক োটপবভথয ফাইবয রপবর 
বদবয়বে? মখন আভযা অাধাযণ রকাবনা আইবডয়া রথবক রকাবনা প্রবতষ্ঠান ৃবষ্ট 
কযবত মাবফা, তখন অফযই আভাবদয উবচত বফ আভাবদয বফববন্ন বযবস্থবতয 
েুি এফ ঘটনায পবর ায়া তাাবক াত্তা না বদবয় আবযা ফড়ড় 
কাযবণয অনুন্ধান কযা।  

আবভ ভাদায রতবযাবক আভাবদয ভবয়য অনযতভ রযা একজন 
উবদযাক্তা বাবফ। 

বতবন ১৯৪৮ াবর করকাতায একজন আচথবফবয কাে রথবক ভাত্র াুঁচ 
রুব বফবনবয়াগ কবযন বভনাযী কামথিভ শুরু কযায জনয। একবা ফেয 
রবযাবতই, ১২৫ বট রদব তায গড়া বভনাবযয ৬০২ বট ফাবড় যবয়বে এফাং 
বফবিয বফববন্ন প্রাবন্ত তায ভত ৪০০০ াজায বস্টাথ একই ভূরযবফাধ এফাং 
ক্ত বফিা ধাযণ কবয একবমাবগ কাজ কবয চবরবে একই রেয বনবয়। 
কীবাবফ বতবন এই প্রবতষ্ঠান বনভথাণ কবযবেবরন? কী বের এয চাবরকাবক্ত? 
করকাতায যািায় ভানুবলয রযাগফারাই এফাং ভৃতুয যািা বদবয় াুঁটায ভয় তায 
াবড় েুুঁবয় রমত ফবর? তায আবাবয বযবফবয রনবতফাচকতা তাবক এফ 
কযবত উদু্বি কবযবের? নাবক এটা বের ইবতফাচক বাফনায ইবতফাচক 
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পরাপর? বাবরাফাা, আনন্দ েবড়বয় রদয়ায জনয ভুভূলুথ ভানুবলয জনয একজন 
রপবযতা বববফ কাজবট কবযবেন বতবন? 

এগুবরায রকাবনাটাই বের না। যফতথীবত বতবন ফবরবেবরন, বতবন তায 
‘আত্মায আহ্বান’ শুবনবেবরন। রই আহ্বাবন াড়া বদবয় বতবন ুদূয রবযবটা 
কনববন্ট রথবক করকাতায জযাজীণথ াকুথরায রযাবড এববেবরন। তায াবথ 
আবযা াতজন বস্টাথ বভবর প্রবতষ্ঠা কবযবেবরন বভনাবযজ অফ চযাবযবট।  

রতা আবভ রমটা ফরবত চাই, ভাবঝভবধয আভাবদয ফ তথা উচ্চদস্থ 
কভথকতথাবদয আচযণ আবরই যীভায ফাইবয চবর মায়। অবনকটা রিবনয 
রবতয গান্ধীবজয াবথ আবেকান রই রতাঙ্গ কনডাক্টবযয আচযবণয ভতই। 
এই বযবস্থবতবট য়বতা একবট আবন্দারবনয জনয জরুযী বের, বকন্তু মবথষ্ট বের 
না। 
 

*** 
 
একফায আবভ োবি ফেয ফয়স্ক একজন ইবিবনয়াবযয াবথ াোৎ 
কবযবেরাভ। রেবরটা কী কযবফ না কযবফ রটা না রজবনই উবদযাক্তা বত 
চাইবের। র রকান ধযবণয রফা রদবফ? কী র বফবি কযবফ? কীবাবফ র 
টাকা আয় কযবফ এফাং রকবনা অনযযা তায কাস্টভায বফ? এফ বফলবয়য 
রকাবনাটা বনবয়ই র বাবফবন। আভাবক র মা ফবরবের তায াযভভথ এরূ— 
‘, বকন্তু এখনই মবদ বিক ভয় না য়, তাবর কখন? আভায ভয় রতা 
পুবযবয় মাবচ্ছ!’ 

রেবরটায াুঁচ ফেবযয কভথ অববজ্ঞতায় র রকফর পটয়যাবযয রকাড 
বরবখবে। আবভ তাবক ফররাভ, রপ্রভ কবযা, একটা গারথবেন্ড ফানা, বফবয় 
কবযা, বযফায গিন কবযা। আবযা বকেুবদন কাজ কবয নানা বফলয় িকথ 
রবখা। কবয়কটা চাকবয ফদরা। অববজ্ঞতা না। রচষ্টা কবযা ভাবকথবটাং এফাং 
বপনযান্স িবকথত বফলয়াফরী িবকথ বাবরা ধাযণা বনবত। তাযয রকািাবন 
শুরু কযবত আবা। একভুূতথ র তা বয় যইবরা। তাযয রপয র কতটা 
ক্ত-াভথথয রটা রফাঝাবনায জনয আভাবক তায আইবডয়া ুনযায় রয়ায 
কযায য ফরবরা, ‘বকন্তু ভয় চবর মাবচ্ছ।’ আনায ভয় চবর মাবচ্ছ ফা 
এখনই বিক ভয়, এভন বাফনা কখবনাই একটা রকািাবন রখারায জনয 
মবথষ্ট নয়। 

বতযকাযাবথথ, এখনই ভয়, মবদ আনায দীঘথবভয়াদী বনবদথষ্ট রেয, স্বপ্ন 
এফাং কাজ কযায ভত ভূরযবফাধ থাবক। এখনই ভয়, মবদ আবন একটা দর 
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গিন কযবত ভথথয ন মাযা আনায ভত একই ফযবক্তগত ভূরযবফাধ রয়ায 
কবয। এখনই আনায ভয়, মবদ আবন দীঘথবভয়াবদ বটবক থাকায জনয 
একাবধক বণযয ভন্বয় কযবত াবযন রকফর আনায আবফষৃ্কত একবট 
বণযয য বনবথয না কবয। এখনই আনায ভয়, মবদ আবন মথাপ্ত 
বযভাণ টাকা বফবনবয়াগ কযবত াবযন আনায কাবজ। এখনই আনায 
ভয়, মবদ আবন ভবন কবযন মতটা ভয়  শ্রভ দযকায একটা প্রবতষ্ঠান 
দাুঁড় কযাবত রটা আবন বদবত াযবফন। এখনই বনবিত আনায ভয়, মবদ 
আনায বযফায আনাবক কাজবট কযবত ায় রদয় এফাং আগাভী দ ফেবযয 
জনয অবনিয়তায ভুবখাভুবখ য়ায ঝুুঁবকগুবরা বনবত প্রস্তুত থাবক। একটা 
ফযফা প্রবতষ্ঠান দাুঁড় কযাবত প্রায়ই এতটুকু ভয় রাবগই। 
 

*** 
 
ভাবঝভবধয আবভ বকেু বততলী ফযবক্তয রদখা াই। তাযা ফবর, ‘আবভ এটা 
টাকায জনয নয়, রদবয জনয কযবত চাই।’ 

আনায মবদ টাকায দযকায না য়, তাবর অনুগ্র কবয রকান 
রকািাবন শুরু কযবত মাবফন না। এবকফাবয জ কথা এটা। রদবয রফায 
কযায অবনক উায় যবয়বে। রজনয রম রকািাবন খুরবত বফ এভন রকাবনা 
কথা রনই। অবনক টাকা আয় কযবরই রম বনবজয ভাবঝ স্বাথথযতা চবর 
আবফ এভন রকাবনা কথা রনই। ফযাং এয দ্বাযা রদবয রফা কযা আবযা 
রফব ম্ভফ। বকন্তু টাকা আয় কযাটা েন্দ না বর, আবন টাকা আবয়য 
বফলয়গুবরা িবকথ রজবন উবত্তবজত বফন। আবন মবদ টাকা েন্দ না কবয 
থাবকন, তাবর িবদয ফযফায  বনয়ন্ত্রণ কযায মন্ত্রণা ফুঝবত ফযথথ বফন। 
এটা অবনকটা আনায রবয়াং কাস্টভায এফাং আনায কাবজয প্রাংা কযা 
ফযবক্তয ভবধয তপাৎ ধযবত না াযায ভান। এভনবক আবন ফযফস্থাণায ফযয়, 
আনায ফযফায অাংীদাযবদয ভূরয ফুঝবত ফযথথ বফন।  

রাবজনকতা তেবট রমবকান ফযফায াবথ াভাবজকবাবফই মুক্ত। 
রভাটাদাবগ রকাবনা রকািাবন মখন ফযথথ য়, অথথনীবত এফাং জীফনফযফস্থা 
একইাবথ ধ্বাং য়। ুতযাাং, আবন মবদ টাকা বাবরা না ফাবন তাবর 
বিক রমই অফস্থাবন আবন আবেন রখাবনই থাকুন। আবগয ভতই জাবতবফায় 
অফদান যাখুন।  

ররাবকবদয বনজস্ব রকািাবন রখারায বফলয়বটবক অবতবযাভাবঞ্চত কযায 
রকাবনা ইবচ্ছই আভায রনই। আভাবদয প্রচুয বযভাবণ দে উবদযাক্তা দযকায। 
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বকন্তু একই াবয আভাবদয দে ররাক দযকায, মাযা বকনা ফযফাবয়ক 
প্রবতষ্ঠানগুবরাবক চাবরত কযবফ। তাবদযবক আবভ বন কযবাবযবনয কাবিয 
যাই কুকায রথবক শুরু কবয আজ মথন্ত আায বফলবয় বাফবত ফরবফা। এই 
ফইবটবত রকািাবন রখারায বফলবয় ফাইবক উৎা রদয়ায াাাব আবভ 
আবযকটা বফলয় ফাইবক স্পষ্ট কবয বদবত চাই রম রকািাবন শুরু কযাটা 
রকাবনা রেবরবখরা নয়। মখন আবন একটা রকািাবন খুরবত মাবফন, 
আনাবক বনিয়ই আনায বফবনবয়াগকাযীবদয দায়বায বনবত বফ। আবযা 
দায়ফিতা বনবত বফ ঐফ ররাকবদয, মাযা বকনা আনায ণয  রফা 
ফযফায কযবফ। এোড়া আনাবক রফ ভানুবলয দায়বায বনবত বফ, মাযা 
বকনা আনায স্ববপ্নয ফাগান গড়ায বফলয়বটবক পর কযায জনয আনায 
াবথ কাজ কযবফ, রমবটয ূচনা আবন বনবজ কযবরন বনজ াবত রোট্ট একটা 
চাযাগাে রাগাবনায ভধয বদবয়। 

এই ররাকগুবরায য বদবয় আবন কখবনাই বনবজয ফযবক্তগত এফাং 
অস্থায়ী আকাঙ্ক্ষাবক চাববয় বদবত াবযন না। এতবকেু ফরায য এফাং 
রফাঝাবনায য উবদযাক্তাবদয ভবন একটাই প্রশ্ন জাগবত াবয, ‘আবভ বনবজ 
বক আভায উবদযাবগযই অাং?’ 
 


