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তারা  থাকেত পছ  করেছন েবিশ।  
 
aদ  বাংলােদশ নােমর eকিট সংগঠেনর eকঝাঁক তরুণ-তরুণী 3124 সােল রাজধানীেত সুিবধাবি ত িশশুেদর িশ ার মা েম 
সমােজর মূল ধারায় েফরােত কাজ শুরু কেরন। িক  e সংগঠেনর চার তরুণ-তরুণীর িম া aিভেযােগ aিভযু  হেয় 48 িদন েজল 
o িরমাে র খবর েদশবাসী জােনন। তবুo তারা ল য্ েথেক িবচুয্ত হনিন, aদ  মেনাভাব িঠকi ধের েরেখেছন হৃদেয়র গভীের। 
আিরফ িকংবা aদ  বাংলােদেশর মেতা aেনক তরুণ বাধািবপি - িতকূলতা িডঙােত পারেছন না। aেনেকi হতাশ হেয় েস পথ 
েথেক সের আসেছন। েকu েকu u  রাজনীিতর ভাব o aসহেযািগতায় িনেজেক সমাজেসবা েথেক গুিটেয় িনেয়েছন। e ছাড়া 
aথ র্i গুরুতব্পূণ র্ হেয় uঠেছ সমােজর বড় aংেশর মে । আেগ পিরবার েথেক তরুণেদর oপর ƣনিতকতাস  ভােলা মানুষ হoয়ার 
চাপ িছল। eখন েপশাজীবন o পরী ায় ভােলা করা, বহুজািতক েকা ািনেত কাজ করা, গািড়-বািড়র মািলক হoয়ার মেতা িবষেয় 
পিরবার েথেক চাপ েদoয়া হে ।  
 
েনায়াখালীর uপকূলীয় সুবণ র্চর uপেজলা সেরজিমন ঘুের েদখা েগেছ, eখােন eক সময় বা িবেয়, েযৗতুক, মাদকসহ নানা aস িতর 
িবরুে  তরুণরা েসা ার িছেলন। িক  গত কেয়ক বছের সুবণ র্চেরর িচ  স ণ র্ িভ । eখােন eখন আর েতমন কাuেক 
সমাজেসবামূলক কােজ েদখা যায় না। কারণ িহেসেব eকািধক তরুণ জািনেয়েছন, eকিট ভােলা কাজ করেত েগেলi বাধা আেস। 
aনু ান করেত েগেল ানীয় রাজৈনিতক েনতােদর aিতিথ না করেল সব প  হেয় যায়। ফেল তরুণরা eখন a ােয়র িতবাদ 
িকংবা সমাজেসবা েথেক িনেজেদর aেনকটা গুিটেয় িনেয়েছন। সুবণ র্চের ছা েদর eকটা িবরাট aংশ eখন রাজনীিতর সে  যু । 
তােদর aেনেকi আবার কেলেজর গি েতi eখনo পা রােখিন। দেল দেল েমাটরসাiেকল িনেয় তারা ঘুের েবড়ায়। েনতারা তােদর 
মােঠ নািমেয় িদেয়েছন। যতটা রাজনীিতর িদেক তােদর আ হ, িঠক ততটাi aনা হ পড়ােশানার িদেক। েনতার নােম ে াগান িদেল 
টুপাiস পাoয়া যায়, eলাকার েট ার, চাঁদাবািজেত ভাগ বসােনা যায়- eসব কারেণ eসব ছা  eখন পড়ােলখার েচেয় রাজনীিতর 
িদেকi েবিশ আ হী। তারা েকােনা আদশ র্ দব্ারা তািড়ত নয়। নগদ াি র আশায় তারা রাজনীিত কের।  
 
েদেশর তরুণেদর মােঝ যারা রাজনীিত কেরন, তােদর aেনেকর মে i িতবাদী মানিসকতা েনi। তারা তােদর সহপা  িনয র্াতেনর 
িশকার হেল তার পােশ দাঁড়ান না। aেনক ে ে  িনয র্াতেকর ভূিমকা েনন। রাজৈনিতকীকরেণর ƣনরাজয্জনক পিরি িতেত রাজনীিতi 
হেয় uেঠেছ সব িকছুর িনয় ক। e জ  ােমর eকজন লপ য়া ছা o রাজনীিতেত নাম িলিখেয় তার কতৃর্তব্ িত া করেত চায়। 
আর েনতারাo তােক সানে  দেল িভিড়েয় দল ভারী কেরন। 
 
গত eক মােস সমকােলর প  েথেক েফসবুক o সরাসির 211 তরুণেক িনেয় জিরেপ েদেশর সািব র্ক পিরি িতর পাশাপািশ তরুণেদর 
সামািজক েনতৃতব্, মতায়ন, aবসের কী কেরন- eসব িবষয় িনেয় মতামত জানেত চাoয়া হয়। জিরেপ েদেশর দুিট েবসরকাির 
িবশব্িব ালয়, eকিট পাবিলক িবশব্িব ালয়, 21িট তরুণ সংগঠেনর েনতা o পাঁচিট েজলা শহর eবং ােমর তরুণেদর aংশ হণ 
িনি ত করা হয়। তরুণেদর জ   িছল সাতিট। থেম জানেত চাoয়া হেয়িছল, aবসর সময় কীভােব কােট? জবােব 71 
শতাংশi বেলেছন, তারা aবসের i ারেনট াuজ কের সময় কাটান। ব েদর সে  আ া েদoয়ার কথা বেলেছন 21 শতাংশ। 31 
শতাংশ বi পেড়ন aবসের। িটিভ েদেখ সময় কাটান 21 শতাংশ তরুণ। িদব্তীয় িট িছল, সমােজ েকান ঘাটিত আপনার 
জীবনযাপন o ি সব্াধীনতায় ভাব েফলেছ? 81 শতাংশ তরুণi বেলেছন মু িচ ায় বাধা। বািকরা জবাবিদিহর aভাব, 
িনরাপ াহীনতা, aসু  রাজনীিতেক দায়ী কেরেছন। সমাজ পিরবত র্েন তরুণরা aবদান রাখেত পারেছন না েকন? জবােব 91 শতাংশ 
তরুণi পািরবািরক, সামািজক o রাজৈনিতক বাধা eবং uপাজর্েনর oপর সব্ীকৃিতেক দায়ী কেরেছন। সমােজ তরুণেদর েনতৃতব্ িদেত 
না পারার েপছেন রাজৈনিতক দুবৃ র্ ায়নেকi দায়ী কেরেছন 86 শতাংশ তরুণ। e ছাড়া েনতৃেতব্র িত আ হ না থাকার কথাo 
বেলেছন aেনেক। েকান সম ািট েদশেক সবেচেয় েবিশ িত  করেছ? জবােব 63 শতাংশ তরুণ জািনেয়েছন, কম র্সং ান o 
aথ র্ৈনিতক সুেযােগর aসমতা েদেশ সবেচেয় বড় সম া। আবার aেনেকi রাে র জবাবিদিহর aভাব, আiেনর শাসন না থাকা, 
দাির য্, মানুেষর মােঝ ঐকয্ না থাকা o সমােজ ভয়-ভীিতর সং িতi বড় সম া মেন কেরন। eরপর জানেত চাoয়া হেয়িছল, 
তরুণেদর মতায়েন েকান িবষয় সবেচেয় েবিশ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেত পাের? eেত 63 শতাংশ জািনেয়েছন, তরুণেদর 
রাজনীিতসেচতন কের েতালা সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্। বািকেদর aিধকাংশi মেন কেরন, েনতৃেতব্র সিঠক মূ ায়ন o মত কােশর 
সব্াধীনতা তরুণেদর মতায়েন আেরকিট গুরুতব্পূণ র্ িবষয়।  
 
রাজনীিতর িবষেয় জানেত চাoয়া হেয়িছল তরুণেদর কােছ। জিরেপ aংশ েনoয়া তরুণেদর 71 শতাংশ রাজনীিত িনেয় তােদর 
aনা েহর কথা সরাসির জািনেয়েছন। বািকেদর কােছ রাজৈনিতক স ৃ তা eেকবােরi aপছে র। আবার েকu েকu রাজনীিত 
িনেয় িচ াভাবনাo কেরন না। 
 



িব বী ছা  ƣম ীর সােবক েক ীয় সভাপিত iিলয়াস uি ন পলাশ বেলন, তরুণরা বয়েসর কারেণ সাধারণত পেরাপকারী o 
শ র্কাতর হেয় থােক। eটাi তারুে র ধম র্। ফেল সব a ােয়র িবরুে  তারা রুেখ দাঁড়ায়, সংগিঠত হয়, িতবাদ কের, eমনিক 
াণ িবসজর্ন েদয়। িক  সা িতক বছরগুেলােত eমনিট েদখা যাে  না। তরুণরা হেয় পেড়েছ সমাজিবি , ি েকি ক eবং 

কয্ািরয়ারিনভ র্র। আদশ র্েবাধ o সামািজক u য়েনর েচতনা তােদর মে  কাজ করেছ না। কােলা টাকা o aৈবধ aেথ র্র ভােব 
সমােজ চিলত দীঘ র্িদেনর সামািজক ব ন েভেঙ পড়েছ eবং আদশ র্েবাধ লু  হেত চেলেছ। বত র্মান িশ া ব াo eর জ  কম 
দায়ী নয়। িশ া কািরকুলােম মানিবক িশ া কেম যাে । ানিভি ক িশ ার পিরবেত র্ েকবল দ  িমক-কম র্চারী ƣতিরর িশ া 
েদoয়া হে । সমােজর সব র্ ের দুন িত o aৈবধ aেথ র্র েনিতবাচক ভাব পেড়েছ। তরুণেদর সামেন েকােনা আiডল েনi। eেত 
তরুণেদর মে  সমাজ-সং ােরর ভাবনা িকংবা সমাজ u য়নমূলক কােজর uে াগ েদখা যাে  না। ভিব েতর মানিবক সমাজ গঠেন 
eিট aয্ালািম র্ং। 
 
তরুণেদর সে  আলাপ কের জানা েগেছ, েদেশর সরকাির- েবসরকাির পয র্ােয় ািত ািনক সুশাসন িনেয়o তােদর মে  aসে াষ 
ƣতির হে । eকিদেক েযমন তরুণরা গতানুগিতক থা তয্াখয্ান কের িবক  িহেসেব িতবােদর থািবেরাধী রাজনীিতর িদেক 
ঝুকঁেছন, aপরিদেক বয় রা চাiেছন eসব িতবাদ eিড়েয় েযেত। eমন েদাদু মানতার েপছেন িবিভ  কারণ রেয়েছ। বত র্মােন 
েযসব েনতৃতব্ িকংবা কায র্ ম ািত ািনক আকাের পিরচািলত হয়, তরুণ-তরুণীরা তােত েমােটo আর আ হী নন। তারা পছ  
কেরন eমন eকিট আধুিনক, সামািজক েযাগােযাগমা মিভি ক কাঠােমা, েযখােন সবাi েভাগ করেব সমান aিধকার eবং েসiসে  
পালন করেব সমান দািয়তব্। তারা চান, িত ান িকংবা সমােজ তরুণমতেক গুরুতব্ েদoয়া েহাক। গুরুতব্পূণ র্ জায়গায় তারু দী  
নতুন মুেখর uপি িত বা ক। 
 
চ াম িবশব্িব ালেয়র আ জর্ািতক স ক র্ িবভােগর a াপক o সােবক েচয়ার ান ড. েমা. কামাল uি ন বেলন, সমাজ সং ার, 
েদশ o মানবেসবায় তরুণেদর ভূিমকা aন , যা আমরা আমােদর ভাষা আে ালন, মুি যু সহ a া  আে ালেন েদেখিছ। িক  
আজেকর তরুণরা েস ধরেনর ভূিমকা পালেন aপারগ বা তােদর ভূিমকা পালন করেত েদoয়া হে  না।  
 
িতিন বেলন, আমােদর সমাজ o রা  ব ায় aেনক পিরবত র্ন হেয়েছ। eখন তরুণেদর েদশ, সমাজ o মানবতা িনেয় ভাবার সময় 
খুবi কম। eর েমৗিলক কারণ হে  রা  বা সমাজ তরুণেদর গঠন করেত থ র্। আমােদর সমাজ o রাজনীিত তরুণেদর মাদক, 
স াস o aপরােধর িদেক েঠেল িদে । a িদেক েযসব তরুণ সমােজর aস িত o সমাজ গঠন িনেয় কাজ করেত চান রা  েসখােন 
হ ে প করেছ। েকাটা আে ালন o িনরাপদ সড়ক আে ালনকারীেদর oপর িনয র্াতন চালােনা হয়। তরুণেদর েনতৃতব্, েদশে ম o 
মানবতা িবকােশ সরকারেক সুেযাগ কের িদেত হেব। বত র্মান সমেয় েস সুেযাগ কম।  
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