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pচ্ছদ pথম পাতা সmাদকীয় েশেষর পাতা 

"চাঁদপেুর িসিপিডর 'বতর্মান পিরিsিতেত নাগিরক সমােজর ভূিমকা o করণীয়' শীষর্ক নাগিরক সংলাপ

sশীল সমাজ কখেনা সরকার বা রাজনীিতর িবকl নয়
ড. েদবিpয় ভTাচাযর্
eeiচ eম আহসান ulাহ

েসন্টার ফর পিলিস ডায়লগ-িসিপিডর আেয়াজেন চাঁদপুের নাগিরক সংলাপ anি ত 

হেয়েছ। ৪ জাnয়াির শিনবার সকােল চাদঁপুর েpসkাব ভবনs eিলট চাiিনজ েরsেুরেন্ট 

'বতর্মান পিরিsিতেত নাগিরক সমােজর ভূিমকা o করণীয় শীষর্ক e নাগিরক সংলাপ 

anি ত হয়। e সংলােপ চাঁদপুেরর সাংবািদক pিতিনিধ, িশkক pিতিনিধ, িচিকৎসক pিতিনিধ, আiনজীবী pিতিনিধ, বয্বসায়ী 

pিতিনিধ, সনাক pিতিনিধ o নারী েনtীসহ িবিভn েপশার pিতিনিধরা aংশgহণ কেরন। e নাগিরক সংলােপর uেদয্াkা eবং 

মুখয্ আেলাচক িছেলন িসিপিডর সmানীয় েফেলা ড. েদবিpয় ভTাচাযর্। eর সভাpধান িছেলন সনাক চাঁদপুেরর সােবক আhায়ক 

pেফসর মেনাহর আলী eবং সঞ্চালক িছেলন সনাক চাঁদপুেরর বতর্মান সভাপিত কাজী শাহাদাত।

an ােনর শুrেত ড. েদবিpয় ভTাচাযর্ sাগত বkবয্ রােখন। eরপর িবষেয়র আেলােক an ােন uপিsত িবিভn েপশার 

pিতিনিধগণ তােঁদর মতামত বয্k কের বkবয্ রােখন। সকেলi েদেশর বতর্মান পিরিsিতেত asিsর কথা জানান, uেdেগর কথা 

জানান eবং eর েথেক utরেণর জেn নানা মতামত েদন। চাঁদপুেরর নাগিরক সমােজর pিতিনিধ ছাড়াo ড. েদবিpয় ভTাচােযর্র 

সােথ আসা d জন িমিডয়া বয্িkt eবং eকজন বয্বসায়ী pিতিনিধo বkবয্ রােখন। সকেলর বkবয্ েশানার পর 

িদকিনেদর্শনামূলক বkবয্ রােখন ড, েদবিpয় ভTাচাযর্। িতিন বেলন, িসিপিড eকিট গেবষণাধমর্ী pিত ান। আমােদর কাজ হেচ্ছ 

গেবষণা করা। আমরা ujীবেকর ভূিমকা পালন কির। আমরা েকােনা pাটফমর্ ৈতির কির না। িতিন বেলন, sাধীনতার চার দশেক 

েদশ aেনক eিগেয়েছ, িকnt আেরা aেনক egেনার দরকার িছেলা। e eিগেয় যাবার পেথ েকাথায় আমােদর anরায় তা িচিhত 

করেতi e নাগিরক সংলাপ। েদেশর বতর্মান পিরিsিতেত সবাi asিsর কথা, uেdেগর কথা জানােলন। আর বাংলােদেশর মেতা 

eকিট েদেশ যখন রাজৈনিতক aিsরতা চেল তখন নাগিরক সমাজ তথা sশীল সমাজ বেস থাকেত পাের না। তােদর ভূিমকা 

রাখেত হয়। িতিন বেলন, আজ sশীল সমাজ িনেয়o aেনক কথা হেচ্ছ। e বয্াপাের আমার বkবয্ হেচ্ছ েকu েকu দেলর সােথ 

সmৃk েথেকo িনেজেক sশীল সমােজর pিতিনিধ বেল পিরচয় িদেচ্ছন। আবার েকােনা েকােনা রাজৈনিতক দল িনেজেদর 

েলাকেক sশীল সমােজর েলাক বািনেয় িনেজর দেলর পেk কথা বলান। িকnt pকৃত পেk eরা sশীল সমােজর pিতিনিধ নন। 

sশীল সমাজ দলীয় রাজনীিতর িবপেk থাকেব, তেব মূলয্েবােধর িবপেk নয়। িতিন বেলন, eকিট েদেশ বh মেতর গণতnt যিদ 

থােক তাহেল বh মেতর নাগিরক সমাজo থাকেব। আর বhমেতর গণতেnt বhমেতর sশীল সমাজ থাকেব eটা েদাষণীয় িকছু নয়। 

তেব তারা দল িনরেপk থাকেবন। িতিন বেলন, sশীল সমাজ কখেনা সরকােরর বা রাজনীিতর িবকl নয়। রাজনীিতিবদরা েদশ 

চালােবন eর িবকl েনi। ড. েদবিpয় বেলন, sশীল সমাজ হেত হেল েকােনা না েকােনা ঝুঁিক িনেত হেব। শুধ ুটক েশা করেল 

sশীল সমাজ হয় না। জনগেণর জেn কথা বলেত হয়, ভূিমকা রাখেত হয়, রাsায় নামেত হয়। 

সংলােপ বkবয্ রােখন ড. েদবিpয় ভTাচােযর্র সােথ আসা যমুনা িটিভর বাতর্া o an ান িবভাগীয় pধান জi মামুন, eিটeন 

িনuেজর pয্ািনং eিডটর pণব সাহা o ঢাকার বয্বসায়ী pিতিনিধ আেনায়ার েহােসন েবলু। চাঁদপুেরর নাগিরক সমােজর মেধয্ 

বkবয্ রােখন sাধীনতা পদকpাp মুিkেযাdা ডাঃ ৈসয়দা বদrন নাহার েচৗধুরী, চাঁদপুর কN সmাদক aয্াডঃ iকবাল-িবন-

বাশার, aধয্k pেফসর িমিহর লাল সাহা, aধয্াপক েমাহাmদ েহােসন খান, সিফuিdন আহেমদ, aয্াডঃ ফজললু হক সরকার, 

aধয্k রনিজত kমার বিণক, aধয্k েদেলায়ার আহেমদ, aধয্k েমাশারফ েহােসন, uপাধয্k রতন kমার মজুমদার, ডাঃ েমাঃ 

eিকu rhল আিমন, েpসkাব সভাপিত শহীদ পাটoয়ারী, িগয়াসuিdন িমলন, িবeম হাnান, েpসkাব েসেkটারী রিহম বাদশা, 

iকবাল েহােসন পাটoয়ারী, শাহ েমাহাmদ মাকsdল আলম, ডাঃ পীযূষ কািn বড়য়ুা, আবdল আuয়াল rেবল, pেকৗশলী েমাঃ 

েদেলায়ার েহােসন, aয্াডঃ েসিলম আকবর, aিজত সাহা, ডাঃ eসeম েমাsািফজুর রহমান, েমাশারফ েহােসন িলটন, তমাল kমার 

েঘাষ, রিফক আহেমদ িমন্টু, eসeম শিফkর রহমান, েসােহল rশদী, eeiচeম আহসান ulাহ, সামীম আহেমদ, েমাঃ iিলয়াছ 

িময়া, আলম পলাশ, rপালী চmক, কৃ া সাহা, আবুল কালাম নাnু, েশখ মিনর েহােসন বাবুল o েপৗর কাuিnলর েরেবকা 

sলতানা বkল।

( েলখািট পড়া হেয়েছ ৩৯ বার )

সবর্ািধক পিঠত

◾ আoয়ামী লীগ-পুিলেশর সােথ িবeনিপর দফায় 

দফায় সংঘষর্ পুিলশসহ আহত শতািধক

◾ চাদঁপুের ছাtলীেগর sরণকােলর সবর্বৃহৎ 

েশাডাuন

◾ ফিরদগেঞ্জ িtমুখী সংঘেষর্ িশশুসহ gিলিবd ৪ 

আহত ৫০

◾ হাজীগেঞ্জ িtমখুী সংঘেষর্ পুিলশসহ আহত ১০

◾ পুিলেশর বাধায় িবeনিপর িমিছল পN আoয়ামী 

লীগ েনতার ল েচmার ভাংচুর

◾ খােলদা িজয়ােক aবrd কের রাখেল জনগণ 

পুেরা েদশেক aবrd কের িদেব

◾ ৈনরাজয্ সিৃ  কের েশখ হািসনােক kমতাচুয্ত 

করা যােব না

আজেকর পাঠকসংখয্া

১৭০৩৭০

পুেরান সংখয্া

বছর : ২০১৫  মাস : জাnয়ারী 
শিন রিব েসাম মঙ্গল বুধ বহৃ শুk

১ ২
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
৩১

পাঠেকর মnবয্

We are very surprize how they write 
Bir Mukti Juddah about Dulal 
Patwary,who was a Junir School 
boy ...

Ahmed Kamil

aেনেকi p  েতােলন eখন যারা িশিবর করেছ 
তােদর েতা ১৯৭১ e জn হয়িন তারা িকভােব 
রাজাকার হয় ? তােদরেক ...

moon islam
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operation. Most of people want to r...
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• জনতা উ িবদয্ালেয় উৎসব মুখর পিরেবেশ িনবর্াচন স ূণর্   ♦  
• আিশকািটেত েদবেড়র হামলায় ভািব আহত   ♦  
• ফিরদগে ব ব ু র েদশ তয্াবতর্ ন িদবস উপলেক্ষ আেলাচনা সভায় অনুি ত   ♦  
• অবেরােধর ৫ম িদেন চাঁদপুের পুিলশ পাহারায় ভারী যানবাহন চলাচল   ♦  
• েদশ তয্াবতর্ ন িদবেস েজলা আওয়ামীলীেগর যর্ািল, আেলাচনা সভা ও িমলাদ অনুি ত   ♦  

সুশীল সমাজ আে ালন িকংবা রাজৈনিতক দেলর িবক না —– ড. েদবি য় ভ চাযর্

অিভিজত রায় ॥

িবখয্াত অথর্নীিতবীদ ও িসিপিডর স ািনত েফেলা ড. েদবি য় ভ াচাযর্ বেলেছন, েয েদেশ ব মেতর গণত থাকেব, েসখােন ব মেতর সুশীল সমাজও থাকেব। অেনক রাজৈনিতক বয্ািক্ত রেয়েছন, যারা রাজৈনিতক
এেজ া তুেল ধরার জনয্ সুশীল সমােজর েটিবেল এেস বক্তবয্ রােখন। আেগ রাজৈনিতক বয্ািক্তরা বয্বসায়ী িছেলা, এখন বয্বসায়ীরাই রাজনীিতেত আেসন। সবাই িমেল সব সমসয্ার সমাধােন এিগেয় আসেবা এটাই লক্ষয্।
িতিন রিববার পুের চাঁদপুর ে সকাব ভবেনর এিলট চাইিনজ ের ু েরে িসিপিডর আেয়াজেন চাঁদপুর সুশীল সমােজর সােথ এক েগাল েটিবল ৈবঠেক ধান উেদয্াগক্তার বক্তেবয্ এসব কথা বেলন।
িতিন আেরা বেলন, সুশীল সমাজ আে ালন িকংবা রাজৈনিতক দেলর িবক না। িক সুশীল সমাজ মানুেষর ক র েজারদার করেত কাজ কের এবং তােদরেক ইসুয্ িভিত্তক ভূিমকা রাখেত হেব।
বাংলােদেশ অস ূণর্ রাজনীিত থাকার কারেণ সুশীল সমাজ কাজ করেত হেব। সুশীল সমাজ েকান একক মূলয্েবােধর অংশ নয়, সকল মূলয্েবােধর অংশ িহেসেব কাজ করেছ।
চাঁদপুের েয সব সমসয্া েলা আপনােদর বক্তেবয্র মাধয্েম উেঠ এেসেছ, েস েলা আপনারা ানীয়ভােব িনেচর িদক েথেক তুেল এেন সমাধান করেত হেব। েদেশর িমিডয়া েলা এখন এসকল িবষয় েলা তুেল ধের
ভােলা ভূিমকা রাখেছ। এর মেধয্ ইেলক িনক্স িমিয়য়া ও কিমউিনিট েরিডও েলাও ভােলা কাজ করেছ।
চাঁদপুর সরকাির মিহলা কেলেজর াক্তন অধয্ক্ষ অধয্াপক মেনাহর আলীর সভাপিতে ও সনােকর সভাপিত েরাটািরয়ান কাজী শাহাদােতর স ালনায় বক্তবয্ রােখন চাঁদপুর সরকাির কেলেজর অধয্ক্ষ েফসর িমিহর
লাল সাহা, াধীনতা পদক া নারী মুিক্তেযা া ডাঃ ৈসয়দা বদ াহার েচৗধুরী, যমুনা েটিলিভশেনর েহড অপ ে াগ্রাম সাংবািদক জয়-ই মামুন, এিটএন িনউেজর আউটপুট এিডটর ণব সাহা, হােসম িরেয়ল এে ট
এর পিরচালক আেনায়ার েহােসন েদলু, চাঁদপুর ে সকােবর িত াতা সাধারণ স াদক অধয্াপক েমাহা দ েহােসন, চাঁদপুর েজলা আইনজীবী সিমিতর সােবক সভাপিত অয্াড. ইকবাল িবন বাশার, চাঁদপুর েচ ার অব
কমােসর্র পিরচালক তমাল কুমার েঘাষ, চাঁদপুর ে সকােবর সভাপিত শহীদ পাটওয়ারী।
এছাড়াও উ ুক্ত আেলাচনায় চাঁদপুর সাংবািদক, িশক্ষক, িচিকৎসক, রাজৈনিতক ও সুধীজন বক্তবয্ রােখন।
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 পূবর্বতর্ী সংবাদ পরবতর্ী সংবাদ 

sশীল সমাজ কখেনা রাজৈনিতক দেলর িবকl নয়: 
েদবিpয়
চাঁদপুর pিতিনিধ 
িবিশ  aথর্নীিতিবদ o িসিপিডর েফেলা ড. েদবিpয় ভTাচাযর্ বেলেছন, েয েদেশ বh মেতর গণতnt থাকেব, েসখােন বhমেতর 
নাগিরক সমাজo থাকেব। aেনক রাজৈনিতক বয্িk রেয়েছন, যারা রাজৈনিতক eেজন্ডা তুেল ধরার জn sশীল সমােজর েটিবেল 
eেস বkবয্ রােখন। েরাববার চাদঁপুর েpসkাব ভবেনর eিলট চাiিনজ েরsুেরেন্ট eক েগালেটিবল ৈবঠেক িতিন e কথা বেলন।
িতিন বেলন, sশীল সমাজ কখেনা সরকার িকংবা রাজৈনিতক দেলর িবকl নয়। িকnt sশীল সমাজ মাnেষর কNsর েজারদার 
করেত কাজ কের eবং তােদর isয্-িভিtক ভিূমকা রাখেত হেব। সামািজক কমর্কাে- সিkয় হেত হেব।
ড. ভTাচাযর্ বেলন, sশীল সমাজেক রাজৈনিতক দল েথেক দূের েথেক িনরেপkভােব কাজ করা uিচত। নাগিরক সমােজর েকােনা 
সদs রাজনীিতেত জিড়েয় েগেল তা বেল েযেত হেব। িতিন বেলন, রাজনীিতর বাiেরর েলাক হেলi েয sশীল সমাজ হেব 
িবষয়িট তাo নয়। 
ড. েদবিpয় ভTাচাযর্ বেলন, েকােনা sাধীন েগা ী থাkক, eিট রাজনীিতকরা পছn কেরন না। তাi তােদর ঝুঁিক িনেয় কাজ 
করেত হেব। েদেশ eখেনা sশাসেনর aভাব রেয়েছ। েদেশ রাজৈনিতক aিsরতাo রেয়েছ। eর ফেল aথর্নীিতেত িকছুটা sিবরতা 
রেয়েছ। সরকার েয aথর্ৈনিতক pবিৃdর লkয্মাtা েঘাষণা করেছ, e aবsায় েসi লkয্মাtায় েপঁ◌ৗছা সmব না। oi pবিৃd 
aজর্েন আেরা পদেkপ িনেত হেব।
িবিশ  e aথর্নীিতিবদ আেরা বেলন, বাংলােদেশ aসmণূর্ রাজনীিত থাকার কারেণ sশীল সমাজেক কাজ করেত হেব। sশীল 
সমাজ েকােনা eকক মূলয্েবােধর aংশ নয়, সব মলূয্েবােধর aংশ িহেসেব কাজ করেছ। 
িতিন বেলন, 'চাঁদপেুর েয সমsাgেলা বkেবয্র মাধয্েম uেঠ eেসেছ, েসgেলা আপনারা sানীয়ভােব তুেল eেন সমাধান করেত 
হেব। েদেশর িমিডয়াgেলা eখন eসব িবষয় তুেল ধের ভােলা ভিূমকা রাখেছ। eর মেধয্ iেলকTিনk িমিডয়া o কিমuিনিট 
েরিডogেলাo ভােলা কাজ করেছ।'
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