
িব�ায়ন

ভ� িমকাঃ বত� মান সমেয়র সবেচেয় আেলািচত এক� িবষয় হে� িব�ায়ন। যার মাধ�েম িব�বাসী তােদর
রাজৈনিতক, সামািজক, অথ�ৈনিতক এবং সাং�� িতক স�ক� েক িনেজেদর নাগােলর মেধ� িনেয় এেসেছ। যার
ফেল জািত-রাে�র ধারণা� উেঠ িগেয় সম� িব� এক� �ােম পিরণত হেয়েছ। এ স�েক�  পল হার� ও �াহাম
থমসন বেলন, 'Globalization has become a fashionable concept in the social sciences.'অথ�ৈনিতক
িদক �থেক িব�ায়েনর অ�ভ��� রেয়েছ পণ�, পিরেসবা এবং পঁুিজ, �যুি� ও উপাে�র অথৈন�িতক স�দ।
বা�ীয় শকট, বা�ীয় �পাত, �জট ইি�ন এবং কনেটইনারবাহী জাহাজ ইত�ািদ পিরবহেনর ��ে� কিতপয়
সুিবধা িনেয় এেসেছ, �সইসােথ �টিল�াফ-এর আধিুনক �জ� ই�ারেনট ও �মাবাইল �ফান �টিলেযাগােযােগর
অবকাঠােমার ��ে� যুগা�কারী পিরবত� ন সাধন কেরেছ। এ�েলার উ�য়ন িব�ায়েনর �ধান উপাদান এবং
এ�েলা অথ�নীিত ও সাং�� িতক কম�কাে�র অিধকতর আ�ঃিনভ� রতার সৃ� কেরেছ।

িব�ায়েনর সং�াঃ ‘িব�ায়েনর’ ইংেরিজ �িতশ� হে� Globalization যা Globe শ� �থেক এেসেছ।
সাধারণভােব বলা যায় িব�ায়ন হেলা এক� �ি�য়া, �য �ি�য়ার মাধ�েম িব�বাসীর মােঝ সম�য় সাধন হেয়
থােক অথবা িব�েক একীভ�ত করা হয়। িব�ায়েনর সং�া িদেত িগেয় Red wood বেলন, “Globalization is the
creation of single world market”. আবার মা��ন আলে�া বেলন- ‘িব�ায়ন হেলা সামি�ক কিমউিন�র মেধ�
সম� মানষুেক িনেয় আসার এক� �ি�য়া।’ সুতরাং বলা যায় িব�ায়ন হে� সীমােরখাহীন িব�ব�ব�া, যার
�ারা িবে� আ�ঃরা��য় স�ক�  �তির হেয় থােক।

িব�ায়েনর উৎপি�ঃ ১৯৯১ সােল �সািভেয়ত ইউিনয়ন �ভেঙ যাওয়ার পর িব�ায়ন শ��র �চলন ঘেট।
ঐিতহািসক দ�ৃেকাণ �থেক �দখা যায়, গত শতা�ীর ৬০-এর দশেকর �শষ িদেক ‘�াব অব �রাম’ অথ�ৈনিতক
উ�য়েনর উপর পা�াত� মেডেলর সীমাহীন �বিৃ� স�েক�  �য �ঘাষণা �দয় �সখান �থেকই মূলত িব�ায়েনর
সূ�পাত হয়। যার মাধ�েম আজ িবে� সৃ� হেয়েছ একই িব�সীমানা ও একই িব� স�দায়।
িব�ায়েনর উে�শ�ঃ িব�ায়ন ধারণার মূল উে�শ� হেলা বাজার স�িক� ত আইন �ণয়ন করা, সরকাির ব�য় ও
িনয়�ণ �াস এবং সরকাির স�ি� ধারণার িবেলাপ সাধন কের তা �বসরকাির আওতায় িনেয় আসা। িক�
বত� মােন িব�ায়েনর ল�� হেলা �ায়ুযুে�র অবসান, পূব�-ইউেরাপ ও পূব�তন �সািভেয়ত ইউিনয়েনর সমাজত� ও
িনয়ি�ত অথ� ব�ব�ার উপর গণত� ও বাজার অথ�নীিতর আিধপত� �িত�া করা।
িব�ায়েনর �বিশ��ঃ বত� মান িবে� িব�ায়ন �চ� গিতেত এিগেয় চলেছ। এর িকছ�  �ত� �বিশ�� রেয়েছ। �যমন-
- িব�ায়ন এক� জ�ল ও দীঘ� �ি�য়া।
- �যুি�র �ারা িব�ায়ন িনয়ি�ত হেয় থােক।
- িব�ায়ন এক� পিরবত� নশীল িবষয়।
- িব�ায়ন নত�ন �কৗশেল নব� উপিনেবশবােদর জ� িদেয়েছ।
- িব�ায়ন সম� িবে�র মেধ� ব�বধান কিমেয় িব�েক হােতর মুেঠায় িনেয় এেসেছ।
- িব�ায়ন সা�াজ�বােদর ধারক ও বাহক িহেসেব কাজ কের।
- িব�ায়ন উৎপাদন ব�ব�ায় পিরবত� েনর ��ে� ভ� িমকা �রেখেছ।
- এেক অপরেক সহেযািগতার জন� িবিভ� আ�জ�ািতক সংগঠন গেড় ত� েলেছ অথ�াৎ FU, AU, ASEAN
িব�ায়েনর সৃ�।
- িব�ায়েনর চলার �য গিত তােত সাদশৃ� ল�� করা যায় না।
িব�ায়েনর কারণঃ িব�ায়েনর জন� �কােনা একক কারণ দায়ী নয় বরং এর �পছেন রেয়েছ এক বা একািধক
কারণ। �স�েলা হেলা -
তথ� ও �যুি�র িবকাশঃ িব�ায়ন �ি�য়ার �ধানতম কারণ হে� তথ� ও �যুি�র অবাধ িবকাশ। আর এ
িবকােশর ধারাবািহকতায় ঔপিনেবিশক আমল হেত �থম �টিল�াফ লাইন �াপন করা হয়। এরপর �রিডও
�টিলিভশন, কি�উটার এবং ই�ারেনট �ভৃিতর মাধ�েম িব�ব�াপী �যাগােযােগর একটা �সত�ব�ন �তির করা
হয়।
সমাজতে�র পতনঃ ন�ই-এর দশেক সমাজতে�র পতন সংঘ�ত হেল তার জায়গা� দখল কের মূলত
সা�াজ�বাদী শি�। আর এই শি�র �ারাই পরবত�েত িব�ায়েনর পথ �শ� হয়।
গণতে�র �সারঃ একটা সময় রাজতে�র �জায়ােরর ফেল িব�ায়েনর ধারণা�ই �� িছল না। িক� একিবংশ
শতা�ীেত গণতে�র অবাধ �সােরর ফেল িব�ায়েনর গিতও িকছ�টা বিৃ� পায়।



পিরবত� নশীল সমাজব�ব�াঃ পৃিথবীেত �ায়ী বলেত িকছ�  �নই। এই সাধারণ িনয়েমর সােথ একা�তা �ঘাষণা
কের িবে�র সামািজক, রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক অব�ার পিরবত� ন হে�। �ক একই সােথ িব�ায়েনর
িবকাশও �রাি�ত হে�।

ব�জািতক সং�াঃ ি�তীয় িব�যু� পরবত� সমেয় িবে� িবিভ� ব�জািতক সং�া জ� িনেয়েছ। যা িবিভ�
�দেশর মেধ� অথ�ৈনিতক ��ে� একটা �যাগসূ� �াপন করেত স�ম হেয়েছ। আর এ সম� ব�জািতক সং�ার
মাধ�েম িব�ায়েনর পথ সহজ হেয়েছ।তৃতীয় িবে�র উ�য়ন �হৃা ি�তীয় িব�যুে�র পর তৃতীয় িবে�র উ�য়নশীল
�দশ�েলার অব�া খারাপ অব�ায় পিতত হয়। তাই উ�য়নশীল �দশ�েলা তােদর চলমান উ�য়েনর ধারা
অব�াহত রাখার জন� িব�ায়নেক �াগত জানায়।
িব�ায়েনর সুফলঃ 
িব�ায়ন এক� আ�জ�ািতক �ি�য়া। এই �ি�য়ার �বশ িকছ�  সুফল রেয়েছ যা িন��প-

আ�জ�ািতক স�েক� র উ�য়নঃ  আ�জ�ািতক স�ক�  উ�য়েনর ��ে� িব�ায়েনর ব�াপক �ভাব রেয়েছ।
িব�ায়েনর ফেল ইউেরােপর �দশসমূহ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন গঠন কেরেছ। এছাড়া িবিভ� আ�জ�ািতক
সহেযািগতামূলক �জাট গড়ার মাধ�েম িবে� স�ক�  �জারদার হে�।

মু�বাজার অথ�নীিতর িবকাশঃ িব�ায়েনর ধারণার সােথ মু�বাজার অথ�নীিতর স�ক�  অত�� ঘিন�।
মু�বাজার অথ�নীিতর ফল��প িব�বাজার ব�ব�ার �ার সকেলর কােছ উে�ািচত হেয়েছ। ব�বসা-বািণজ�
এখন মানেুষর হােতর মুেঠায় এেসেছ ই-কমাস� এর মাধ�েম। এ ব�ব�ায় িবে�র এক �াে� বেস আেরক �াে�
ব�বসােয়র কায�ািদ স�� হে�।

বহৃদায়তন কম�কাে�র �সারঃ বহৃদায়তন বাজার ব�ব�ার �য িব�ার ল�� করা যায় তােত বহৃৎ উৎপাদন
ও িবপণন সহজসাধ� হেয়েছ। আর এ� মূলত িব�ায়েনর সুফল। এেত একিদেক উৎপাদন ব�য় �াস পাে�
অন�িদেক মুনাফার পিরমাণ বিৃ� পাে�।

�ান ও দ�তার সম�য়: িব�ায়েনর ফেল �যমন িব� খুব কাছাকািছ এেস কাজ করেছ �ক �তমিন উ�ত
�দশসমূেহর �ান, দ�তা এবং অিভ�তা অন�ান� �দশ সহেজ কােজ লািগেয় িনেজেদর সমৃি�েত ভ� িমকা
রাখেছ। যার দ�ণ িবে� �ান ও দ�তার সম�য় সািধত হে�।

�যাগােযাগ ও তথ� �যুি�র উ�িতঃ িব�ায়েনর ফেল িবে� �যাগােযাগ ও তথ� �যুি�র ��ে� ব�াপক পিরবত� ন
হেয়েছ। এ কথা সহেজ বলা যায় �য, অন� �যেকােনা সমেয়র �চেয় বত� মােন �যাগােযাগ অিধক সহজতর। আবার
তথ��যুি�েত �য যেতা উ�ত �স তেতা উ�য়ন করেত স�ম হে�।

িব�ায়েনর কুফলঃ িব�ায়েনর সুফেলর পাশাপািশ এর িকছ�  কুফলও ল�� করা যায়। �স�েলা হেলা-
অথ�ৈনিতক �বষম� বিৃ�ঃ এক �দেশর সােথ আেরক �দেশর �য অথ�ৈনিতক �বষম� �তির হেয়েছ তা মূলত
িব�ায়েনরই ফল িহেসেব িবেবিচত হয়।
অসম �িতেযািগতার সৃ�ঃ িব�ায়েনর ফেল �য �দশ�েলা িশে� অন�ুত �স �দশ�েলা �িতেযািগতায় �কেত না
�পের িশ� কারখানা ব� কের িদে�। ফেল �বকারে�র হার িদন িদন বিৃ� পাে�।

িশ�া ব�ব�ার িবপয�য়ঃ উ�ত িবে�র িশ�া ব�ব�া অিধক উ�ত িবধায় অন�ুত �দশ উপকৃত হওয়ার আশায়
একিদেক �যমন �চ�র অথ� ব�য় করেত বাধ� হে�, অন�িদেক তােদর িনজ� িশ�া ব�ব�াও �ংস হে�।

�গাপনীয়তা র�া ক�নঃ ই�ারেনট, ই-�মইল, ফ�া� ইত�ািদ ব�বহােরর মাধ�েম অন�ুত �দশ�েলার �গাপনীয়
দিলল, সংবাদ ও তথ� অিত তাড়াতািড় িবেদিশ �িতপে�র হ�গত হে�।

সাং�� িতক সংকটঃ িব�ায়েনর �ারা সং�� িত আজ চরমভােব িবপয��। ধনী �দশসমূেহর অপসং�� িতর �ভােব
গরীব বা অন�ুত �দেশর সং�� িত �ংেসর �ার�াে�।
আমােদর করণীয়ঃ আমােদর মেতা উ�য়নশীল �দশ�েলােক িব�ায়েনর এই তী� �িতেযািগতায় �েক থাকেত
হেল কত�েলা পদে�প িনেত হেব। যথা-
- তথ��যুি�র উ�য়েন উৎসাহমূলক কম�কা� ও িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব।
- জনশি�র কম�দ�তা বাড়ােনার জন� িশ�া, �া�� ও িনরাপ�ার ��ে� িবেশষ ভ� িমকা রাখেত হেব।
- �যুি�িনভ� র িশ�ায়েনর উেদ�াগ �হণ কের িশি�ত �বকারেদর কােজ লাগােত হেব।
- সব�ে�ে� দনু�িত �িতেরােধ আইেনর শাসেনর সু�ু ব�বহার িনি�ত করেত হেব।
- দাির�� িনরসেন কায�কর উেদ�াগ �হণ করেত হেব।
উপসংহারঃ িব�েক একই আয়নায় �দখার জন� িব�ায়েনর সৃ�। িব�ায়েনর িকছ�  �নিতবাচক �ভাব বা কুফল
থাকেলও এ� তার আপন গিতেত চলমান। তাই এর �নিতবাচক িদক�েলার �িত সতক�  দ�ৃ �রেখ ইিতবাচক
িদক�েলার সুফল অজ�ন করাই আমােদর মেতা তৃতীয় িবে�র �দশ�েলার করণীয় হওয়া উিচত।
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