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বাংলােদেশ বসবাসরত আ�ার��াড িশ�াথ�েদর জন� িলখেত চাি�। আমােদর �বিশরভােগর জন�ই িবেদেশ
উ�িশ�ার জন� আসার ব�াপারটা আ�ার��ােড থাকেত পির�ার না। এটা ক�ািরয়ার িহেসেব কতটা উপেযাগী,
আমার পারেসানািল�র সােথ গেবষণািভি�ক ক�ািরয়ার কতটা যায়, এই িবষয়�েলা িনেয় িচ�া করেত সাহায�
করার জন� যেথ� তথ� এবং �ম�িরং এর সুেযাগ পাওয়া ক�ন হেয় যায়। আিম �চ�া করেবা আমার সাধ�মত
�দেশর িশ�া ব�ব�া এবং উ�ত িবে�র িশ�াব�ব�ার পাথ�ক� তুেল ধরেত, এবং এই পাথ�েক�র িভি�েত িকভােব
িনেজেক �দেশ থাকেত �তির করা দরকার, �সই িবষেয় আেলাকপাত করেত। আমার িনেজর ব�াক�াউ�
অথ�নীিত, কােজর ��� এনভায়রনেম� এবং এি�কালচার মলূত, অেনকটাই অথ�ৈনিতক ইিতহাস িভি�ও।
আমার ফাি�ং এর কাজ�েলা ই�ারিডিসি�নাির িছেলা। এইসেবর িভি�েত আমার এ�েপিরেয়ে� নথ�
আেমিরকার িসে�ম তুেল ধরার �চ�া করেবা।

বাংলােদেশর উ�িশ�া এবং উ�ত িবে�র উ�িশ�ার িসে�েমর মলূ পাথ�ক� িক? এই পাথ�ক� আসেল উ�িশ�ার
আেগই ফা�ােম�াল িকছু জায়গায় �তির হেয় যায়। �যমন ধরা যাক, �ুেল আমােদর মাথার ঘাম পােয় �ফেল
��িত িনেত �হােতা, �রজা� ভােলা করেত। িক� পুেরা ��িতটাই �ায় শতভাগ মখু�িভি�ক। এই ��িতর
মেধ� �থেক যাওয়ার পের িক কােরা পে� সৃজনশীল হেয় গেড় ওঠা স�ব? �দেশর বাইের িবেশষত উ�ত িবে�র
সােথ এটাই পাথ�ক�। এখােন "িগিলেয়" �দওয়া িশ�া ব�ব�া না। সুতরাং হয়েতা �দেশ �থেক যারা বাইের পড়ার
��িত িনেত চাইেছ, তােদর �ধান দািয়� হে� িনেজেক "মখু�"িবদ�ার কােছ সেপ না �দওয়া। খুেঁজ খুেঁজ �বর
করা �কাথায় িক করেল িনেজর �� করার �মতা ন� হেব না। গেবষণােক ক�ািরয়ার িহেসেব িনেত চাইেল এটাই
হয়েতা �থম এবং �ধান দািয়�।

আ�ার��ােড আরও িকছু িসে�েমর পাথ�েক�র কারেণ সমস�া সৃি� হেত পাের। এর মেধ� এক� �হােলা - �মজর।
আমােদর সাবেজ� িক হেব এটা ভিত� র সময় ভাইভা �বােড�  �ক হেয় যায় যখন আমােদর বয়স ১৮ বা ১৯,
এবং �সই সাবেজে� আমােদর পড়ােশানার �কােনা ই�া আেছ িকনা, তা িনেয় মাথা ঘামােনা হয় না। এমনিক
অন� িবভােগ �াস করাও যায় না। �যকারেণ, আমার মত  অথ�নীিতর ছা�েদর ম�াথ বা সট�াট �াস িনেজর
িবভােগ যা স�ব, �সটু�ই করেত হয়। এইসব কারেণ িরেয়ল এনালাইিসস বা ��াবািবিল�র �বিসক অেনক
�গালমাল থােক। বাইেরর �ছেলেমেয় যারা পাঁচটা ম�াথ �াস বা পাঁচটা ��াট �াস কের এেসেছ, তােদর সােথ
এরপর �িতেযািগতা করেত হয় ��াজেুয়ট স�েল। এরপেরর িবশাল সমস�াটা হে� আবােরা মখু�িবদ�া িভি�ক
পরী�া িসে�ম �থেক। আমােদর �মাটাম�ু িসেলবােস যা পড়ােনা হয় তার বাইের এনািল�ক�াল �� আেস না।
��প�িত স�ূণ� িভ� হওয়ার কারেণ আমােদর "সলিভং" জাতীয় �ে� �হাঁচট �খেত হয়।  �াসিভি�ক
পড়ােশানায় বাংলােদেশ আেরক� বড় সমস�া �হােলা �� করােক এনকােরজ না করা। বাংলােদেশ িশ� �থেক
�� কের �শষ পয�� �ােস �� করােক এমনিক অেনক িশ�ক "�বয়াদিব" িহেসেবও �দেখন।
�ম�র-এডভাইজার বলেত ঢাকা িব�িবদ�ালেয় আমার আমেল অ�ত িকছু িছেলা না �তমন।



আেরক� বড় ঘাটিতর জায়গা �হােলা িরসাচ� । ইদানীং বাংলােদেশ �বশ িকছু িরসাচ�  অগ�ানাইেজশেনর জব
এডভাট� াইিজং �দিখ অনলাইেন, হয়েতা অব�ার িকছু উ�িত হেয়েছ। িরসােচ� র সােথ এ�েপাজােরর �থম
পদে�প হে� নামকরা জান�াল, �পপার এসেবর সােথ পিরিচত হেত �� করা। আমােদর জান�াল এে�সও থােক
না অেনক সময়ই। এরপর িফ� অনযুায়ী �যসব �মথড �শখা দরকার তা �� করা - �যমন অথ�নীিতেত
��াটা, আর, পাইথন, িরেমাট �সি�ং এর চল �বিশ। আবার অন� জায়গায় এসিপএসএস চেল। এই সফটওয়�ার
স�ে� জানা, এবং িকছুটা ��া�ািমং �শখা। একটা �পপার িকভােব িলখেত হেব, �রফাের��েলা �কমন হেব।
�টিবল, �াফ িকভােব �তির করেত হেব, এই ধারণা�েলা থাকেল অেনক সময় বাঁচােনা স�ব। এসব ি�েলর
বাইের আেরক� বড় ি�ল �হােলা - িপওপল ম�ােনজেম� ি�ল। �কালাবেরশেনর যুেগ বড় �েপ �নইভ মানষু
হেয় ঢুকেল উ�িতর অেনক রা�া ব� হেয় যায়।

�শাসিনক জায়গায় িশ�ক ও ছা� রাজনীিতর কারেণ অেনক স�াবনা ন� হেয় যায়। ছা�ছা�ীেদর হেলর �ম,
থাকাখাওয়ার মান উ�ত িব� �তা দেূরর কথা, অেনক অন�ুত িবে�রও ধােরকােছ �নই। এই কথা�েলা িনেয়
আসেল আমার �লখার িকছু �নই, আিম �কবলমা� ইি�িভজয়ুাল জায়গা �থেক একজন ছা� এই িসে�েমর
মেধ�ও িকছুটা িনেজেক �তির করেত পাের িকনা - �সটা �বাঝার �চ�া করিছ।

মলূত এটা আমার এ�েপিরেয়ে� “I wish I had known when I was in my undergrad” �পা�।
বাংলােদেশর বা�বতায় আমােদর সাধ� এবং সামেথ��র মেধ�ই কথা বলার �চ�া করেবা। আেগর পব� �থেক �তা
বঝুেত পারিছ আমােদর ঘাটিতর �ক��েলা িক িকঃ �কাস�, �মথড/ি�ল, িরসাচ� , �নটওয়ািক� ং। আর এর উপর
বাড়িত বাংলার নারীসুলভ ভীিতর কারেণ উেদ�াগী না হওয়া �তা আেছই। পেয়� বাই পেয়� ক�াটাগিরেত
যাওয়ার আেগ বেল �নই, আমার মেত, আমােদর সবার িনেজর বা�বতায় িনেজর জীবনেক/ক�ািরয়ারেক �িছেয়
�নওয়ার দািয়� িনেজই িনেত হেব। আর �কউ কাজ কের �দেব না, িনেজ উেদ�াগী না হেল আমরা �যখান �থেকই
�� কির না �কন, �সখােনই আটেক থাকেবা।

�কাস�ঃ এই ব�াপারটা আসেল খুব ���পূণ�। �যমন, আিম ঢািবেত থাকেত ক�ন যত �কাস� �নওয়া স�ব িছেলা
িডপাট� েমে�, তার সবই িনেয়িছলাম। এবং, বাইের এেস আিব�ার কির, অন� সবার �থেক কত িপিছেয় আিছ।
সব কাভার িদেত না পারেলও, িকছু িজিনস �দেশ বেস কাভার িদেত পারা উিচত। এর জন� জানা �েয়াজন
��া�াড�  পড়ােশানা �দেশর বাইের একই সাবেজে� �কমন হে�। আমােদর িশ�েকরা অেধ�ক িসেলবাস ইগেনার
কের যান, �� ভ�ািরেয়শন বলেত থােক না িকছু। িক� �ট�টবকু হােতর কােছ থাকেল, পুেরাটা পড়েত �তা
সমস�া নাই �কউ পড়াক বা না পড়াক। এখন ইউ�উেব বাইেরর অেনক িব�িবদ�ালেয়র �লকচার পাওয়া যায়।
এর বাইের অেনক িশ�ক িনেজর ওেয়বসাইেট িবষয়েভেদ �লকচার, �� তুেল �দন। এখােন �লকচার �দখাটাই
�শষ কথা না, কারণ এটা সবাই করেত পাের। কাজ �হােলা �বর কের �দখা এইসব �� (�ট�টবেুকর স�ামপল
অথবা িশ�কেদর ওেয়বসাইেট পাওয়া ইত�ািদ) স�ভ করেত পারিছ কীনা। �উটরেদর কােছ পেড় পেড়,
আমােদর ��ইেনর অেনক অংশ জং ধের যায়। এখান �থেক �বর হেত �� সলেভর িবক� �নই। ধ�ন আপিন,
ই�ারিমিডেয়ট মাইে�াইকনিমে�র �াস িনে�ন। তাহেল, মলূ বই যতদরূ স�ব ভ�ািরেয়নই পড়ােনা হে�। এই
বই এর িক� এ�ারসাইজ বেল আলাদা বইই আেছ। অেনক মাইে�া-ম�াে�া বই এরই এমন এ�ারসাইজ বেল
আলাদা বই থােক। নীলে�েতও পুেরােনা বই এর �দাকান খুজঁেল পাওয়া যায়। আপিন িনেজেক ��ত করেত
চাইেল এই বাড়িত পির�মটু� িসে�েমর অংশ কের �ফলা উপকাির হেব। এই ব�াপাের আপনার িডপাট� েমে�
সদ� বাইের �থেক আসা �েফসররা হেত পােরন িবেশষভােব িরেসাস�ফুল। তােদর কােছ যান, কথা বলনু, িক করা
�েয়াজন িজে�স ক�ন।



�� সলিভং এর পের িবশাল গ�াপ হে� ��া�ািমং। আমরা �তা অেনেকই �স�াশাল সােয়ে� িগেয়িছই এইসব
এিড়েয় �যেত, তাই না? আজেকর দিুনয়ায় �স�াশাল সােয়ে�র একটা িবশাল অংশ হে� এমিপিরক�াল কাজ।
এবং, হঠাত কের বাইের এেস সব একে� �শখার �চেয় একটু একটু আেগ িশেখ রাখা অেনক কােজর হেব। ��াটা
�থেক কাজ �শখা �� করা যায়। এরপর ��া�ািমং ধের এেগােল িকছু আর, পাইথন �� করা যায়। এসেবর
অেনক �উেটািরয়াল আজকাল অনলাইেন ি� পাওয়া যায়। আপনােক খুেঁজ �বর করেত হেব, আপনার লাইেন
িক ধরেণর �মথড/ি�ল �েয়াজন, এবং �সটা খুেঁজ �বর কের �শখা �� করা। িফ�েভেদ এই ি�ল �লেভলও
িভ� হয়। �যমন, �স�াশাল সােয়ে�র অেনক িফে� এথেনা�ািফক কাজ িশখেত হয়। সােভ�  করা িশখেত হয়।
আপনার িফে� িক জ�ির, �সটা �জেন �বর কের �সই অনযুায়ী ��ান করেত হেব। অেনক জান�াল এখন ডাটা
এবং �কাড ি� িদেয় �দয়, এখান �থেক িরেসাস� িনেত পােরন। আপনার ব�ুেদর মেধ� যারা ��া�ািমং এর লাইেন
আেছ, তােদর কােছ জানেত চান িক করেত হেব, িকভােব �� করা যায়। �প কের িনেজরা িমেল �শখা ��
ক�ন।

িরসাচ� ঃ িরসােচ� র কােজর সােথ যতটা স�ব পিরিচত হওয়া। তারেচেয়ও বড় কথা �বাঝার �চ�া করা িরসাচ�
আমার ভােলা লাগেছ কীনা। িরসাচ� েক ক�ািরয়ার িহেসেব িনেত হেল �চ� প�ােশ� মানষু হেত হয়। পাঁচ/দশ
বছর লািগেয় িকছু করার �ধয� সবার থােক না, থাকেত হেব এমন কথাও �নই। িক� যিদ না থােক, তাহেল এই
লাইেন কাজ �� করেল �াসে�েটড হেয় পড়েত হেত পাের।

িকভােব বঝুেবন ভােলা লােগ কীনা? একটা বড় িজিনস হে�, “জানেত” ভােলা লােগ কীনা। ধ�ন, আমরা
�যেহতু �স�াশাল সােয়ে�র কথা বলিছ - �দেশর রাজনীিত িনেয় কথা বলেত, িবিভ� মত - িথওির জানেত িক
আ�হ �বাধ করেছন। তক�  করেত এইসব িবষেয় আ�হ �বাধ করেছন? নীলে�েত হাঁটার পেথ হঠাত ইিতহােসর
একটা বই �দেখ িক আটেক যাে�ন? �বর ক�ন আপনার ক�া�ােস অন� কারা �ব�/সািহত� চচ� া কের, এেদর
অেনেকই পি�কা, িলটল ম�াগ �বর কের। এইসব পি�কার সােথ কাজ করেল গেবষণার �িত আ�হ আসেলই
পাে�ন কীনা বঝুেত সাহায� করেত পাের। ঢাকায় “হালখাতা” নােম এক� পি�কার স�াদক আমােক �িত
িতন মােস একটা এমন িলখেত িদেতন। আিম ঐ পি�কার �থম কেয়ক সংখ�ায় সবেচেয় জিুনয়র �লখক িছলাম
অনাস� পড়াকালীন সমেয়। �লখার িবষয়�েলা সব সামািজক-রাজৈনিতক িছেলা। এই কাজ�েলার মাধ�েম
িনেজেক চ�ােল� করার সুেযাগ �তির কের িনেল লং-টােম� অেনক কােজ লাগেত পাের।

আপনার িফে� বড় কাজ কারা করেছন? সবেচেয় ���পূণ� িরসাচ� ার কারা? তােদর কাজ, �পপার-বই এসব
যতটা স�ব জানার �চ�া ক�ন। আপনার িফে�র বাইের যারা একই িবষেয় কাজ কেরন, তােদরটাও জানার
�চ�া ক�ন। �যমন, আপিন অথ�নীিতেত পড়েল �স�ািশওলিজ, পিল�ক�াল সােয়� এ�েলা িনেয় জানার �চ�া
ক�ন। ইিতহাস বলেত িকছু আমােদর অথ�নীিত িবভােগ �শখােনা হয় না, অথচ ইিতহাসেক বাদ িদেল অথ�নীিত
চচ� াই করা স�ব না (well, I work on economic history, might be biased!)। আপনার িফে�র
�লেট� �ডেভলপেম� �েলা িনেয় জানার �চ�া ক�ন, �সিমনার - ওয়াক� শপ আেশপােশ িকছু হেল এেট�
ক�ন। কােরা কাজ ভােলা লাগেল �বাঝার �চ�া ক�ন, �কন ভােলা লাগেছ। এই কােজর এ�েটনশন িক হেত
পাের?

আপিন ��াজেুয়ট �ুেল কাজ �� করেল �থম এক বছর �ধু িসেলবাস থাকেব। তার পর �ােনর মহাসমেু�
আপনােক �ছেড় িদেয় বলা হেব, িনেজর িরসাচ�  �� খুেঁজ �বর কের আনেত। আপিন আজেক যত �বিশ পড়েবন,
জানেবন, ওেপন িচ�া করেত - িনেজেক চ�ােল� করেত �তির থাকেবন, ততই ভােলা িরসােচ� র িবষয় খুেঁজ �বর



করেত পারেবন। এটা একটা ��াক�স, িনেজেক িসে�েম �রেখ িচ�া করেত হেব। সামািজক িব�ােন কাজ
করার সুিবধা �হােলা, অেনক �� আমােদর আেশপােশই পেড় আেছ - �ধু দিৃ�শি� �তির হেলই �দখা স�ব। আর
এইজন� �েয়াজন �িতিনয়ত িনেজেক ঝািলেয় �নওয়া। আপিন যখন একটা িথওির পড়েছন, ভাবার �চ�া ক�ন
আেশপােশর �কান এ�ামপল�েলা িদেয় এটা ব�াখ�া করা স�ব। �যমন ধ�ন, আপিন িথওির পড়েলন মােক� ট
িরেলেটড - যা পড়েছন, তা িদেয় বাংলােদেশর কাঁচাবাজারেক িক ব�াখ�া করেত পারেবন? এটাই চ�ােল�।
�চাখকান �খালা রাখুন, এলাট�  থা�ন। একটা �নাটবকু রাখুন �থম �থেকই �যখােন আইিডয়া িলেখ রাখা যােব।

িরসাচ�  িনেয় পরবত� কাজ �হােলা, �সেক� ইয়ার/থাড�  ইয়ার �থেক আেশপােশ �দখা �কাথাও এিসে�� িহেসেব
বা ই�ান� িহেসেব কাজ করা যায় িকনা। বাংলােদশ �থেক কানাডা আসার আেগ আিম দইু জায়গায় কেয়ক মাস
কের কাজ কেরিছলাম, এই কােজর মাধ�েম আপনার িকছু এ�েপিরেয়� হেব, �যটা �থমত িসিভেতও জ�ির।
আবার, পের িনেজর িরসাচ�  �� করার সময়ও জ�ির। �চ�া ক�ন, এমন কােরা সােথ কাজ করেত �য
আসেলই ��ার। আপনােক গাইড করেত সমথ�।

�নটওয়ািক� ংঃ �নটওয়ািক� ংেক বাংলােদেশ খুব বােজ ভাষায় ডাকা হয়। �যমন, �শয়ারমােক� েটর ��াকারেক
বাংলােদেশ অেনেক বেল “দালাল” �তমিন। এটা আমােদর সমােজর হীনমন�তা, নেলজ-িবমখুীতা। একজন ছা�
িহেসেব আপনার অিধকার এবং দািয়� আপনার জন� স�ক �ম�র খুেঁজ �বর করা। কার সােথ কথা বলেল �স
আপনােক গাইড করেত পারেব? �দেশর �ভতের বা বাইের কার কার এিচভেম� আপনােক ��রণা �দয়? এেদর
কােছ �কা� ইেমইল ক�ন, �েফশনাল - টু িদ পেয়�। আপিন �ক, িক করেছন, �কন ইেমইল করেছন। আিম
�ফসবেুক নক �দওয়ােক আন�েফশনাল মেন কির পারেসানািল, কারণ আপনার �চেয় এরা �বশ িসিনয়র, এবং
এেদর সােথ আপনার পারেসানাল স�ক�  না। দরকার হেল নক কের ইেমইল আইিড িনেয় তারপর ইেমইল
ক�ন। আপিন যা ভাবেছন, তার �চেয় অেনক �বিশ সংখ�ক মানষু আপনােক সাহায� করেব। আপনার
িব�িবদ�ালেয় িশ�কেদর মেধ� কারা িসিরয়াসিল কাজ করেছন, কােদর কােছ িশখেত পারেছন - তােদর সােথ
কথা বলনু। অিফস আওয়াের যান, �দখা ক�ন, আপিন িক করেত চান - এেদর জানান। সােজশন চান।
অেনেক �নেগ�ভ কথা বলেতও পাের, িক� এই �েগর ��েতই �যমন বেলিছ, আমােদর দািয়� িনেত জানেত
হেব। আর তার মােন হে� অেন�র কথায় িন�ৎসািহত না হওয়া।

িসিনয়রেদর সােথ �নটওয়ািক� ং এর সােথ আেরকটা ���পূণ� কাজ �হােলা সমবয়সীেদর সােথ �নটওয়ািক� ং।
অেনকসময় মেন হেত পাের �য আেশপােশর সবাই সারািদন �লূ িবষয় িনেয় আেলাচনা করেছ, আিম িকছু িশখিছ
না। এখােনও আপনােক দািয়� িনেত হেব। খুেঁজ �বর ক�ন, আপনার ক�া�ােস অন� কারা আেছ পড়ােশানা
করেত আ�হী, জানেত আ�হী। পি�কা �বর করেছ যারা, িডেব�ং �ােবর সদস� যারা, এরা সাধারণত এলাট�
থােক। আপনার িনেজর মত কের এি�শাস ব�ু খুেঁজ �বর ক�ন, যারা িনেজরা গ�ীর বাইের িচ�া করেত চায়।
এমন মানষু অেনক আেছ আেশপােশ। আিম ঢাকা িব�িবদ�ালেয় থাকেত িকছু এরকম ব�ু �পেয়িছলাম (আিম
ভাগ�বান িছলাম), যােদর মাধ�েম িবে�র বড় বড় িকছু �লখক - গেবষক স�ে� �জেনিছলাম।

বাইের আসার জন� অনাস� বা মা�ােস�র পর িক িক কা�েজ ��িত িনেত হয়, িকভােব িনেত হয় - তার উপর
অেনক�েলা হায়ার �ািডজ িরেলেটড �ফসবকু �প আেছ। বাইের এেস পড়ােশানার ��িত িনেত চাইেল এইসব
�েপ আ�ার��াড থাড� ইয়ার/�ফাথ� ইয়ার �থেক জেয়ন কের থাকা ভােলা। �দশেভেদ পরী�া িজআরই, �টােফল,
আইএল�এস এর �কােনা এক� বা দইু� হেত হয়। এইসব পরী�ার ি�পােরশন িনেত আমার িহেসেব ৪/৫ মাস
সময় লােগ। ি�পােরশন িকভােব িনেত হেব, তা এইসব �প �থেক িডেটইলস জানা যােব। বাংলােদেশর অেনক
অধ�াপক �রফাের� �লটার িদেত খুব ঝােমলা কেরন, সুতরাং �রফাের� �লটােরর জন� আেগ �থেক ��ান কের



রাখা ভােলা। অথ�নীিতর ��াজেুয়ট �ুল�েলা ফল �সিম�াের �� হয়, এর জন� এি�েকশন �ডডলাইন থােক
অে�াবর-জানয়ুাির এর মেধ� �কােনা সময়। ��িডট কাড� এর এে�স লাগেব এ�াই করেত। �িত� �ুেল সব
িমিলেয় আপনার ১০,০০০ এর মত খরচ হেত পাের, আর িজআরই �টােফল সব িমিলেয় ৪০,০০০ এর িদেক খরচ
হেত পাের। সুতরাং, পুেরা �েসসটা �বশ এ�েপি�ভ। কত লাগেব, কখন লাগেব এই িহেসব�েলা মাথায় রাখা
জ�ির। আেগ �থেক িনেজই িকছু �সইভ �� কের রাখাও ভােলা। আিম ি�পােরশন িনেয় �তমন িকছু বলিছ
না। কারণ, এর উপর অেনক কথা �ফসবেুক, ইউ�উেব আেছ।

আিম বরং �দশ ছাড়ার আেগ পারেসানাল িকছু ি�পােরশেনর কথা বলেত চাই, কারণ স�ূণ� নতুন পিরেবেশ সব
িকছুর চাপ সামলােত না �পের অেনক ��াজেুয়ট �ুেড�ই িডে�শেন চেল যায়।
�থমত, �দেশর �ুল-কেলেজ অেনক ��শােরর মেধ� থাকেলও িব�িবদ�ালয় জীবেন পড়ােশানার সারাবছর চাপ
খুব কমই থােক। �সখােন �থেক বাইের এেস হঠাত িদবারা� কােজর চাপ সহ� করা ক�ন। এর জন� িকছু
�ম�াল ি�পােরশন িনেয় আসা ভােলা। সামাের �দেশ থাকা অব�ােতই ইেমইল ক�ন আপিন �য িব�িবদ�ালেয়
যাে�ন, �সখানকার িসিনয়র �ুেড�েদর। জানেত চান, �কান �কান �ট�টবই লাগেত পাের। িসেলবাস পাওয়া
স�ব িকনা। আপিন যিদ এভােব িকছুটা আেগ �থেক �িছেয় রােখন, তাহেল িগেয় অৈথ সাগের পড়েবন না।
অ�ত আপনার ��ান থাকেব িক িক করা লাগেব।
ি�তীয়ত, �দেশ আমরা যারা বাবা-মা এর সােথ �থেক হঠাত বাইের চেল আিস, অেনেকই িনেজর ফাইন�া�,
িনেজর খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় ইত�ািদর িহেসব জািন না। এ�েলা অভ�ােসর ব�াপার, ক�নও না; িক�
এেকবােরই অভ�ােস না থাকেল পড়ােশানার চােপর পােশ এত �মইনেটইন করা ক�ন হেয় যায়। আপিন িকছু
��ান কের আসুন, �যমন ��কফা� - লা� - িডনাের আপনার িনেজর শরীর অনযুায়ী িক িক দরকার হয়।
আপিন ১০ টা আপনার চেল এমন �রিসিপ িশেখ আসুন। �েয়াজেন বাজাের িগেয় অভ�াস ক�ন, যােত এেস
একবার ��াসািরেত অেনক সময় না চেল যায়। আমার িনেজর ��ে� িল� ধের ��াসাির করা, ��ান কের রা�া
করা, আেগ �থেকই এক স�ােহ িক িক খােবা �ক কের রাখা - এ�েলা অেনক সাহায� কেরেছ (এ�েলা সব �ঠেক
ধীের ধীের �বাঝা �কান িসে�ম ভােলা)। লি� �মিশন বাসােতই থাকার কথা, অেনেকর পাবিলক লি�েত �যেত
হেত পাের। �সটা উইকএে� ব�ব�া কের রাখা ভােলা।

�মাটকথা, পড়ােশানার বাইেরর অন�ান� �র�লার কাজ�েলােক িসে�েম এেন �ফলেল আপনার সময় কম ন�
হেব। এইসব �দেশ বাইেরর খাবার অেনক দািম, আপিন যিদ বাইের �খেত চান �থম িদেক - �সটা খারাপ মােনর
খাবার হেয় �যেত পাের। তাই, িনেজ এই িসে�ম �ক কের রাখা এবং নতুন িজিনেস ওেপন থাকা জ�ির।
�যমন, আিম কােজর চােপর মেধ� বাঙািল রা�া বাদ িদেয় চাইিনজ সু�প, ন�ুডলস এ�েলা �বিশ কির। এেত
আমার ১০/১৫ িমিনেটর �বিশ লােগ না। �থম কেয়ক মাস ফাইন�াি�য়ািল আপনার খুব “টাইট” লাগেত পাের।
ধীের ধীের সব িসে�েম এেস যােব। নথ� আেমিরকায় ��াসািরেত ভােলা মােনর খাবার আপিন �বশ এেফাড�
করেত পারেবন।

তৃতীয়ত, বাংলােদিশ অেনেকই �দেশর বাইের এেস �কবল �দিশ কিমউিন� খুেঁজ �বড়ায়। আিম তােদর
সমােলাচনা করিছ না, এটা পারেসানাল চেয়স। িক� আপিন যিদ ��া করেত চান, আমার কােছ অন� �দেশর
মানষু �দখা, তােদর কালচার স�ে� জানা, �শখা এ�েলা খুব জ�ির মেন হয়। হঠাত �কােনা মানেুষর সােথ িক
কথা বলেবন, এই িনেয় বই আেছ অেনক। তেব একােডিময়ােত একটা সাধারণ কথা হে�, মানষু সবসময় তার
িরসাচ�  িনেয় কথা বলেত পছ� কের। আপিন যিদ কাউেক িজে�স কেরন, �স এখন িক িনেয় কাজ করেছ,
মানষু িনেজই অেনক িডেটইলস �� কের �দেব। আিম বাংলা িমিডয়ােম পড়া, ঢািবেত পড়া; �দেশর বাইের এেস
অেনক আনকমেফােট� বল লাগেতা, এে�� ভাষা এইসব িনেয়। িক� আপিন যত �বিশ কথা বলেবন, তত



িশখেবন িকভােব কিমউিনেকট করেত হয়। �দশী পা�� �েলােত �য ি�ল আপনার �তির হেব না। আপিন
আপনার সহন�মতা অনযুায়ী িনেজর কিমউিন� �তির ক�ন।

�ফাথ�, একােডিময়ার সােথ আপনার �থম সংেযাগ �তির হয় আপনার �াসেমট আর �কাস� �চার, �এ এেদর
মাধ�েম। যত �বিশ পা�ন, িনেজেক এ�াবিলশ করার �চ�া ক�ন। আপিন এ��ােথ�ক, �সনিস�ভ, �হ�ফুল
হেল মানষু আপনােক এমিনেতই �হণ করেব। কিমউিন�র কাজ - �যমন, �সিমনার এেট� করা, �াইেড
গ�াদািরং এ যাওয়া, �াসেমটেদর সােথ আউ�ং এ যাওয়া - এ�েলা এেট� ক�ন। �হামওয়াক�  �প �বেঁধ সবার
সােথ করার �চ�া ক�ন। �ােস অন� অেনেক আপনার �চেয় অেনক ি�� থাকেতই পাের, এেদর সােথ িনেজেক
কে�য়ার কের আমােদর �তা আর িদন যােব না। বরং, �দেশ থাকেত আপিন িক জানেতন এবং বাইের আসার
পর �িতিদন কতটা িশখেছন, এটাই ���পূণ�। িডে�সেনর �থম ল�ণ হে�, িনেজেক আলাদা কের �নওয়া।
এটা করা �থেক িবরত রাখুন িনেজেক। মানেুষর সাহায� চান, দরকার হেল ক�া�াস �থরািপে�র কােছ যান।
িনেজেক আইেসােলেটড কের �ফলেল অেনক অসুিবধা হেব।

বাংলােদেশর মানেুষর একটা কমন সমস�া হে� িনেজর কথা বলেতই থাকা (িনেজর জীবন িনেয় নািলশ করেতই
থাকা-বাংলায় ঘ�ানরঘ�ানর বলা �যেত পাের)। এইসব পারেসানািল� সমস�া �থেক যত তাড়াতািড় স�ব �বর
হেয় আসার �চ�া করা উিচত আমােদর। আপনার �শখার আ�হ আেছ - এই কথা �েফসরেদর দিৃ�েতও আসা
�েয়াজন। অিফস আওয়াের যাওয়া, �ােস িডসকাশেন অংশ �নওয়া ইত�ািদ অেনক �হ�ফুল। বাইেরর
ইউিনভািস���েলা অেনক িরেসাস�ফুল। আপিন �সিমনার, ওয়াক� শপ, িকংবা স��ায় অিফেস �থেক অন�
��াজেুয়ট ছা�েদর সােথ আ�ােতই অেনক িকছু িশখেবন। মা�াস� করেত আসেল িগেয় িপএইচিড �ুেড�েদর
সােথ কথা বলনু। তােদর এ�েপিরেয়� জানেত চান। �দখুন, মানষু িকভােব কাজ করেছ - িক িনেয় কাজ
করেছ। মানেুষর একটা কমন �বিশ�� হে�, �স যা িনেয় এ�াইেটড, তা িনেয় �কউ �� করেল �স খুিশ হয়। এই
িহউম�ান ন�াচারেক বেুঝ এেক কােজ লাগােনার �চ�া করেল অেনক িকছু �শখা স�ব।

িফফথ, রাই�ং এর জন� ��াজেুয়ট কেলজ অেনক ওয়াক� শপ করায়। আপিন বাংলা িমিডয়াম হেল বা �জনােরিল
�লখা িনেয় অ�ি� থাকেল, এইসব ওয়াক� শপ অেনক সাহায� কের। এ�েলা ছা�েদর জন� ি� থােক। কেলেজ
অেনক সফটওয়�ার ওয়াক� শপও থােক - আপিন ��া�ািমং বা িকছু িশখেত চাইেল, এসব কােজ লাগােত পােরন।
আপনার যিদ �িচং করেত হয়, ফাি�ং এর জন� - �সে�ে� �িচং িরেলেটড ওয়াক� শপ�েলাও আপনােক অেনক
সাহায� করেত পাের।

রাই�ং এর ��ে� আমার িনেজর িকছু এ�েপিরেয়� িনেচ পেয়� আকাের �শয়ার করলাম।

�থমত, িরসাচ�  �পপার �লখার একটা ফরম�াট থােক। িবষয়েভেদ এটা আলাদা, িক� �মাটাম�ু একটা ধাঁচ ফেলা
করা হয়। এই ফরম�াটটা যত তাড়াতািড় স�ব িশেখ �নওয়া উিচত। বড় জান�ােলর কেয়কটা ভােলা �পপার
িনেয় পেড় ফরম�াট �বাঝাটা সবেচেয় সহজতর উপায়। �যমন, ইকনিমে�র ��ে� আেমিরকান ইকনিমক
িরিভউ এর কেয়কটা �পপার িনেয় বসেল অবশ�ই �বিসক আইিডয়া পাওয়ার কথা।

ি�তীয়ত, �রফাের� িল�/ িববিলও�ািফ িকভােব �তির কের িশেখ �ফলা। জান�াল ফেলা কের, �গল �লার
�দেখ �শখা স�ব।



তৃতীয়ত, �টকিনক�ািল িনেজেক িব� আপ করা। �রফাের� ম�ােনজেম� সফটওয়�ােরর সােথ পিরিচত হওয়াটা
জ�ির। �লখার জন� ওয়াড�  এর পাশাপািশ ল�ােট� িশেখ �ফলা। ওভারিলেফ ি� একাউ� খুেলই ফরম�াট ইউজ
করা যায়। আপিন �য সফটওয়�ার ইউজ কেরন, ��াটা - আর - ম�াটল�াব - তা �থেক িকভােব �টিবল, �াফ
আপনার রাই�ং সফটওয়�াের �নেবন, এটা �শখা।

এ�েলা সহজ কাজ, িক� আেগ �থেক জানতাম না বেল, িপএইচিডেত ঢুেক সব একে� �শখা অেনক ক�ন হেয়
িগেয়িছেলা।

�ফাথ�, এবার আসা যাক, আসল রাই�ং এ। আমার ধারণা বাংলা িমিডয়ােম আমােদর �যভােব ইংেরিজ �শখােনা
�হােতা, তার �থম কেয়কটা ঝােমলা হে�, ১) �সে�� যত কমি�েকেটড, যত ল�া, এবং/যিদ/িক� ভরা, তত
ভােলা, this is our perception। এটা ভুল। আিম আসেল িলখিছ একটা অিডেয়ে�র জন� যারা আমার মতই
গেবষণা কের, তারা আমার একটা �পপাের হাজার ঘ�া সময় �দেব না। �লখা ডাইের� হওয়া, িস�ল হওয়া
জ�ির। আিম আেগ ছয়/সাত লাইন ধের একটা বাক� িলখতাম, িনেজই পেড় পের বঝুেত পারতাম না! আেরকটা
ঝােমলা �হােলা, প�ািসভ ভেয়স ব�বহার করা। �লখা যত পারা যায়, এক�ভ ভেয়েস হওয়া উিচত। আমার
িরসাচ�  �পপােরর �িতটা লাইেনর দায় আমার, যিদ প�ািসভ ভেয়েস িলিখ - অেনকটা মেন হয়, আর �কউ কের
িদেয়েছ, আিম �ক এইসব ভুল হেল দািয়� িনি� না। এইদেুটা িজিনস আিম এখন �কয়ারফুল থাকার �চ�া
কির।

িফফথ, আ�� েকেলর ব�বহার। এটা আিম এখেনা খুব কনিফউজ থািক, িক� খুব জ�ির একটা ব�াপার।
ইকনিমে� অ�ত �লখা ��েজ� �টে� রাখা ��ফার করা হয়। �িতটা প�ারা�ােফর �শেষর সােথ তার পেরর
প�ারা�ােফর ��টা �যন কােনে�ড থােক, �খয়াল রাখা। নাহেল মেন হেব জাি�ং কের কের যাে� �লখা।

ষ�, �ামার এর জন� ভােলা িকছু বই সং�েহ রাখা জ�ির। রাই�ং এর জন� আলাদাভােব The Craft of
Research এবং Economical Writing পড়ােনা হয় এইখােন ��াজেুয়ট স�েল। এই বই�েলা খুব ভােলা।

স�ম, যত তাড়াতািড় স�ব �লখা �� করা। িনেজর �ভতের ভেয়র জন� �দখা যায় �লখা িনেয় আমরা
��া�াি�েনট কির। �লখােক ভােলা করার �থম উপায় হে� সময় �দওয়া। আমার িনেজর �লখাই পড়েল বিুঝ
�যটা সময় িদেয় �লখা �সটা অেনক �বিশ পঠনেযাগ�। �রজা� হােত না থাকেল �কবল ডাটা �সকশন, �কবল
ব�াক�াউ� িকছু িকছু �সকশন �লখা �� কের �দওয়া। �েয়াজেন অন�েদর সােথ �প কের একে� িলখেল
�লখার �িত দায়ব�তা আেস।

অ�ম, �লখা িকছুটা দাঁড় হওয়ার পর সাহায� �নওয়া, অন�েদর িফডব�াক চাওয়া। �লখার মান িনেয় ল�ােবাধ
থাকেল এই সাহায� চাওয়া ক�ন। িক� এটা খুব �হ�ফুল। আমার িনেজর িপএইচিড ��া�ােম রাই�ং �াস
িছেলা, তােত অন�েদর িফডব�াক অেনক �হ� কেরেছ।

 নবম, আর কী - ��াক�স। যত �বিশ ঘষামাজা করা যায়, ততই ভােলা।



�থম পব� : সামািজক িব�ান িক এবং �কন পড়েবা?

বাংলােদেশ - এবং বাংলােদেশর মত অেনক �ডেভলিপং কাি�েতই, পিরবার এবং িবদ�ালয় �থেক obsessed

এর মত িকছু িবেশষ ক�ািরয়ার অপশনেক জ�াবিধ আওড়ােনা হয়। obsess এর বাংলা যাই �হাক, �য

আচরেণর কথা আিম বলিছ, আমােদর পিরবার�েলােত সবাই জােন তার সীমা কতটা পাগলািমেত িগেয় দাঁড়ােত

পাের। বা�ােদর ধের ধের িজে�স করা হয়, "তুিম ডা�ার হেত চাও নািক ইি�িনয়ার?"। ডা�ার বা

ইি�িনয়ার এর বাইের বাংলােদিশ পিরবার�েলা গত দইু দশেক মাি�ন�াশনাল �কা�ািনর কল�ােণ আরও

িচেনেছ িবিবএ। এর বাইের �কানও �েফশনাল চেয়েস আমােদর �ছেলেমেয়েদর এ�েপাজারই �তমন হয় না।

এবং, �কউ �কউ িকছুটা এর বাইের �বর হেল �সটােক হাস�কর/�কৗতুক এর িবষয় বািনেয় �ফলা হয়।

এই বা�বতায় দাঁিড়েয় আমার এই �গ িসিরেজর �াথিমক ল�� হে�, বাংলােদেশর িকেশার-ত�ণেদর কােছ

ক�ািরয়ার অলটারেন�ভ িহেসেব �সাশ�াল সােয়ে�র ভােলাম� িদক�েলা িকছুটা তুেল ধরা। আমার টােগ�েটড

পাঠকেগা�ী মলূত �াস এইট �থেক ই�ারিমিডেয়ট পয��। তেব, আশা করিছ, এর িকছু অংশ অনাস� পড়ুয়া �য

�কানও িশ�াথ�রও কােজ লাগেব।

"সামািজক িব�ান" মলূত অেনক�েলা ��শালাইেজশেনর এক� কােলকশন। বাইেরর �দেশ এেক "কেলজ" এবং

বাংলােদেশ "ফ�াকাি�" বলা হয়। �যমন, ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �স�াশাল সােয়� ফ�াকাি�র মেধ� আেছ বত� মােন

১৬ � িবভাগ। অথ�নীিত, রাজৈনিতক িব�ান, পাবিলক এডিমিনে�শন, সমাজিব�ান, নতৃ�, আ�জ� ািতক

স�ক� ইত�ািদ িবভাগ�েলা �স�াশাল সােয়ে�র মেধ� পের। িক�, এটাও মেন রাখেত হেব, অেনক

িব�িবদ�ালেয়ই এই সাবেজ��েলা িলব�ােরল আট� েসর মেধ� পের। আমার ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মা�াস�� �য

কারেণ "মা�াস� ইন �স�াশাল সােয়�", িক� পরবত�েত আমার সাইমন ��জার ইউিনভািস��র মা�াস��

"মা�াস� ইন আট� স" এর সা�� িফেকট িদেয়েছ। এই তথ�টা উে�খ করার কারণ, এই পাথ�ক��েলা এত পির�ার না

িক�। এবং, তােত িকছু যায়ও আেস না। �যমন, িলটােরচার মলূত সব জায়গােতই আট� স এর মেধ� পের (কলা

িবভাগ), িক� যখন �সই িলটােরচােরর মেধ�ই িকভােব সমাজেক, সমােজর িববত� নেক �দখা হেব - এই ��

আসেল তােক �স�াশাল সােয়� বলা যায়। আবার ইিতহাস িবভাগ িহেসেব কলািবভােগর মেধ�, িক� অথ�ৈনিতক

ইিতহাস সাবেজ�� অথ�নীিতর শাখা িহেসেবই অেনক জায়গায় পড়ােনা হয়। আবার, অেনক জায়গায়,

অথ�নীিত িবজেনস ফ�াকাি�েতও পড়ােনা হয়। �যমন বললাম, এই লাইন�েলা সাদাকােলা িহেসেব আলাদা করা

ক�ন। আমরা ক�াটাগিরক�ািল �স�াশাল সােয়� িরেলেটড সবটা িনেয় আেলাচনা চািলেয় যােবা।
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একটা ওভারিভউ িদেয় �� করা যাক। �থেম, অথ�নীিত িনেয়ই - �যেহতু আমার পড়ােশানা অথ�নীিতেত।

�ট�টবকু �ডিফিনশন হেব: অথ�শা� �ব� এবং �সবার �ভাগ, উৎপাদন, এবং ব�ন িনেয় কাজ কের। এই

বােক�র অথ� �বাঝা �বশ ক�ন, তাই ভাগ করা যাক। �ভাগ - consumption - হে� �িতিদন আমরা যা যা

ব�বহার কির, িকছু না িকছু �েয়াজেন। �যমন, আিম ভাত িকেন ভাত খাই - আিম ভাত consume কির

বাজার �থেক মলূ� িদেয় িকেন এেন। আবার, আিম �ুেল িগেয় পড়ােশানা কির। এখােন, আিম �ুেল �বতন িদেয়

এডুেকশন consume কির। অন�িদেক, production হে� আিম বাজার �থেক িজিনস িকনেত টাকা পাওয়ার

জন� যা যা কির। এটা হেত পাের, আিম িশ�কতা কির - তাহেল আিম এডুেকশন ��ািডউস কির। আবার,

আিম ব�াংেক িগেয় ব�াংেকর �সবা (সািভ� স) �নই। এই স�ূণ� সােক� ল - আিম িক �ভাগ কির, িক উৎপাদন কির,

িক �সবা �নই - এই িনেয়ই অথ�নীিতর আেলাচনা। আবার, এখােন আমার বদেল যিদ এক� �দশ হয় - �দশ তার

সীিমত স�দ ব�বহার কের যা উৎপাদন, �ভাগ এবং ব�ন কের। একা আিম বা পুেরা �দেশর বাইের, িচ�া করা

�যেত পাের, এক� �াম বা এক� �জলা, িকংবা পুেরা সাউথ এিশয়া িনেয়। এক কথায় এখন - সীিমত স�দ

িকভােব ব�বহার কের সেব�া� উৎপাদন/�ভাগ করা যায়, তাই িনেয়ই অথ�নীিতর আেলাচনা। উদাহরণ িদি�

আমার িনেজর গেবষণা �থেক। আমার ��শালাইেজশন "এনভায়রনেম�াল ইকনিম�"। আমার িপএইচিড

িথিসেস আিম িকভােব সরকাির পিলিসর কারেণ মানষু পিরেবেশর িদক �থেক �িত�� বা লাভবান হয়, তা

িনেয় আেলাচনা করা। আিম ডাটা �থেক �বর করার �চ�া কির �য �কানও এক� পিরেবশজিনত পিলিস �ারা

মানেুষর ভােলাম� িকছু এেফ� হয় িকনা। আমার কাজ পুেরাই তথ�িভি�ক - এ�াইড ইকনিম� �যটােক বেল।

অন�িদেক, সমাজিব�ান শাে�র কাজ হে� মানষু এবং সমােজর উ�য়ন, গঠন এবং কাঠােমা িনেয় আেলাচনা

করা। �বাঝার �চ�া করা মানষু �কন ই�াের� কের, িকভােব কের, �বষম� িকভােব কাজ কের সমােজ, িবিভ�

উ�য়েনর ফেল সমােজ িক পিরবত� ন হয় ইত�ািদ। সমােজর িবিভ� সমস�া �যমন অপরাধ �বেড় যাওয়া,

�ডােমি�ক ভােয়ােল� �বেড় যাওয়া, নারী-পু�েষর �বষেম�র কারেণ িক িক সমস�া �তির হয় - এই িনেয়ও

সমাজিব�ান কাজ কের। এরপের, পিল�ক�াল সােয়ে�র কাজ হে� রা�, ��ট, �লাকাল ইত�ািদ সব �লেভেলর

রাজৈনিতক ই�ােরকশন িনেয় কাজ করা। একটা িবশাল অংশ মলূত পা�� শান ইনভলভেম� িনেয় কাজ কের।

আবার, পাবিলক এডিমিনে�শন মলূত রাে� িবিভ� এেফয়ার িকভােব ব�ব�া করা হেব, পাবিলক পিলিস

িকভােব িস�া� �নওয়া হেব, এই িনেয় আেলাচনা কের। অন�ান� �স�াশাল সােয়ে�র িবশাল অংশ মলূত

সমাজিব�ান এর �থেক �বর হেয় �তির হওয়া ��শালাইেজশন।

অেনকে�ে�ই মেন হেত পাের, ইকনিম�, �স�ািশওলিজ, পিল�ক�াল সােয়� এর অেনক গেবষণাে��ই এেক

অপেরর সােথ জিড়ত। এর কারণটা �সাজা, সমাজ অিবি�� একটা কাঠােমা - �স�াশাল সােয়� এর িবিভ�



অংশেকই �বাঝার �চ�া কের। তাই, আমার কাের� ইকনিমে� �েজে� যখন আিম �ভা�ং িবেহিভয়ার �বাঝার

�চ�া করিছ, তখন এেক ইকনিম� বা পিল�ক�াল সােয়� দইুিদেকই ��স করা স�ব হেত পাের। িক�, এই

�িত� সাবেজে�র আলাদা আলাদা Toolbox আেছ। আিম যখন মলূত ইকনিমে�র Toolbox ব�বহার করেবা,

তখন এেক মলূত ইকনিম� বলা হেব। আর এই Toolbox এ িক িক আেছ, �সটাই �শখােনা হয় এই

সাবেজ��েলােত। �যমন, ইকনিম� অন�ান� �স�াশাল সােয়ে�র �থেক অেনক �বিশ �কায়াি�েট�ভ। ম�াথ

এবং পিরসংখ�ােনর িবশাল ব�বহার ইকনিমে� করা হয়, �যটা অন�ান� �স�াশাল সােয়ে� কম।

ক�ািরয়ারে�ে�ও এই সাবেজ��েলার অেনক ওভারল�াপ আেছ।

সামািজক িব�ােনর িবভাগ�েলার শট� ইে�াডাকশেনর পর �াভািবকভােবই ছা�েদর �� আসেব - এইসব

িবষেয় পেড় িক িক ক�ািরয়ার চেয়স সামেন �খালা থাকেব? জীবেনর একটা িবশাল অংশ জেুড়ই থাকেব "কাজ",

�সই কােজর আনে�র জন� একটা যুতসই ক�ািরয়ার খুব জ�ির। ক�ািরয়ার হওয়া উিচত এমন একটা কাজ যা

�িতিদন নতুন িকছু �শখােব, যা করেত ভােলা লাগেব। �দখা যাক, �স�াশাল সােয়� আমােদর িক িক

ক�ািরয়ােরর িদেক িনেয় যায়। বাংলােদেশ এবং বাংলােদেশর বাইের �স�াশাল সােয়ে� কােজর ����েলা িনেচ

সংে�েপ উে�খ করিছ।

�থমত, একােডিমকঃ িব�িবদ�ালয়-�লেভেল িশ�কতা করা যায়। এর জন� �দেশ �কবল অনাস� বা মা�াস�

লােগ। িক� বাইেরর �দশ�েলােত িপএইচিড এবং আরও �বিশ (�পা�ডক) থাকা লােগ। পাবিলেকশেনর

�েয়াজন হয়।

ি�তীয়ত, �ডেভলপেম� �স�রঃ ওয়া�� ব�াংক, ইউএনিডিপ ধরেণর �িত�ান�েলােত �স�াশাল সােয়ে�র

িবিভ� �স�েরর মানেুষর িডমা� অেনক �বিশ। এইসব চাকিরর ��ে�ও �বিশরভাগ সমেয়ই িপএইচিড

�েয়াজন হেব। িকছু জিুনয়র �লেভেল �ধু মা�াস� যেথ�।

তৃতীয়ত, এনিজও �স�রঃ �দেশ এবং বাইের এনিজও �স�ের কনসালেটি� করা অেনেকরই �থম পছ� থােক।

��ািনং িবষয়ক অন�ান� চাকিরেতও �স�াশাল সােয়ে�র অেনক িডমা�।



চতুথ�ত, মাি�ন�াশনাল �কা�ািনঃ ফাইন�াি�য়াল এনািল� ধরেণর অেনক জেব ইকনিম�েদর িডমা� থােক।

প�ম, ব�াংিকংঃ সরকাির এবং �বসরকাির ব�াংিকং �স�ের ইকনিমে�র ছা�েদর িডমা� অেনক �বিশ।

ষ�ঃ সরকাির চাকির: সরকাির চাকির এবং আধা-সরকাির চাকিরেত �স�াশাল সােয়ে�র অেনক ছা�ই যায়।

বাংলােদেশর অেনক নামকরা �স�াশাল সােয়ি��ই সরকাির কম�কত� া িছেলন, এবং পাবিলক পিলিসেত ���পূণ�

অবদান �রেখেছন।

স�ম, ই�াি� জবঃ ই�াি�েত জব করা অেনেকরই �ধান ল�� থােক। ডাটা সােয়ি�� িহেসেবও অেনেক কাজ

করেত পছ� কেরন।

 ি�তীয় পব�ঃ �স�াশাল সােয়ে� সাবেজ� চেয়স

�স�াশাল সােয়ে�র সাবেজ��েলা এবং তােদর জব �সেপ� �বাঝার পরবত� ���পূণ� �� �হােলা আ�ার��ােড

এডিমশন �টে�র পর িকভােব সাবেজ� িনব�াচন করা যায়। বাংলােদেশ িবদঘুেট এডিমশন �টে�র কারেণ এই

িবশাল িস�া�� আমােদর এডিমশন �টে�র পরপর িনেত হয়, এবং �ায় �কানও ধারণা ছাড়াই �ধুমা�

র◌ �াংিকং এর উপর িনভ� র কের।

আপাতত, িস�া��েলা �ছেলেমেয়রা সাধারণত গড়পড়তা িহেসেব িনেয় থােক। অথ�াৎ, যিদ আমার এডিমশন

�টে�র �রাল হয় ৫০ এবং আমার আেশপােশ সবাই অথ�নীিত �নয়, তাহেল আিমও অথ�নীিত �নেবা। এই

িস�াে�র ধরণ�র মেধ� আমরা আমােদর ই�াের�, জব টােগ�ট, পারেসানািল� এইসব িনেয় িবচার কির না।

এই �পাে� আিম এইকয়� িবষয় িনেয় আমার অিভ�তায় িকছু ধারণা �দওয়ার �চ�া করিছ।
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�থমত, িক িক িবষয় মাথায় রাখেত হেব �স�াশাল সােয়ে� সাবেজ� চেয়েসর সময়?

১) ই�াের�ঃ অবশ�ই আিম িক পড়েত চাই, িক িবষেয় আ�হী - এটা বঝুেত পারা জ�ির। িসেলবাস �জাগাড়

কের �ঘেঁট �দখা �যেত পাের আরও ভােলা কের পাথ�ক� �বাঝার জন�।

২) জব টােগ�টঃ িক িক ধরেণর জব করেত আিম �বিশ আ�হী। আিম িক িরসাচ� লাইেন �যেত আ�হী। এই

���েলা িনেজেক করা জ�ির।

৩) ি�লেসটঃ �স�াশাল সােয়ে�র মেধ� ইকনিম� �চ�ভােব ম�াথ িনভ� র। ভােলা বা ম� যাই �হাক, ম�ােথ

ই�াের� না থাকেল ইকনিমে� ভােলা �রজা� করা �বশ ক�ন। এই িবষয়�েলা িনেয়ও ভাবেত হেব - আিম

অেনক পির�মী ছা�েক �দেখিছ ইকনিমকস িনেয় হতাশ হেয় �যেত কারণ আেগ ম�াথ করা িছেলা না।

৪) ফ�াকাি� িরেসাস�ঃ িকছু িবভােগ ভােলা িশ�েকর সংখ�া অন� িবভােগর �চেয় �বশী থাকেত পাের। িশ�েকর

মান, তােদর মানিসকতা একটা ছাে�র জীবন বদেল �দয়। িশ�ক িনেয় িকছু জানােশানা রাখা ভােলা এই

িস�াে�র জন�।

৫) ইন�া�াকচার িরেসাস�ঃ অন� িক িক সুিবধা িদেত পাের িবভাগ �থেক? কি�উটার ল�াব? আলাদা

লাইে�ির? জান�াল এে�স? এইসব িনেয় িকছু খবর �নওয়া ভােলা।

ি�তীয়ত, ধরা যাক, এইসব িবচারিবেবচনা কেরই আিম �য সাবেজে� ভিত� হেত �চেয়িছলাম �সটােত �পলাম

না। এবং, তার পেরর �কানও একটায় �পলাম। মেন রাখা জ�ির, �স�াশাল সােয়� খুব ই�ার-িরেলেটড একটা

ধারণা। এখােন এক িবষেয় আ�ার��াড কের আেরক িবষেয় মা�াস� কের আেরক িবষেয় িপএইচিড এর চা�

�বিশরভাগ সমেয়ই �খালা। হতাশ হেয় যাওয়ার িকছু �নই। �যটােত চা� �পেয়িছ, �সটােতই পেড় - �যটােত

পড়ার ল�� িছেলা, তার িদেক িনেজর ��াফাইল সািজেয় পের হায়ার �ািডেজর এ�াই করাই যােব। অথ�নীিতর

অেনক ছা� �যমন পের �হলথ/পাবিলক পিলিসেত চেল যায়, আবার �স�ািশওলিজর ছা�রা পড়েত পাের �জ�ার



�ািডজ িনেয়। এইসব বাঁক �পেরােনার ব�াপাের �স�াশাল সােয়� অন� অেনক ফ�াকাি�র �চেয় �বশী

সুিবধাজনক।

�যমন, আমার বত� মান িরসােচ� র একটা িবশাল অংশ আসেল পিল�ক�াল ইকনিমর কাজ, �যটা অেনকসমেয়ই

ওভারল�াপ করা পিল�ক�াল সােয়ে�র সােথ। তার মােন, এই ধরেণর িরসাচ� আিম পিল�ক�াল সােয়ে�র ছা�

হেলও করেত পারতাম।

তৃতীয়ত, বাংলােদেশ িব�িবদ�ালেয়র �কােনা র �াংিকং �নই। তাই আিম �কান িব�িবদ�ালেয় পড়া �ব�
�স�াশাল সােয়ে�র জন�, এই িনেয় িকছু বলেত আ�হী না। �লােকশন, �উশন িফ, থাকাখাওয়ার ব�ব�া
ইত�ািদ �দেখ এইসব িস�া� �নওয়া যায়। �াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলা �স�াশাল সােয়ে�র মেধ� মলূত
ইকনিমকসই পড়ােনা হয়। �সটা মাথায় রাখেত হেব।

তৃতীয় পব�ঃ আ�ার��ােডর ছা� িহেসেব করণীয় িক িক

 আ�ার��ােডর ছা� িহেসেব করণীয় িক িক, এটা িল� ধের বলা ক�ন। িক� অেনক ছা�ছা�ী নতুন

িব�িবদ�ালয় জীবেন ঢুেক মািনেয় িনেত পাের না, এবং পের এই �ঘালােট জায়গা �থেক �বর হওয়া ক�ন হেয়

যায়। জীবেন সমস�া আসেবই, িক� সমস�া স�ে� িকছু আইিডয়া থাকেল তা এিড়েয় যাওয়ার স�াবনা বাড়েত

পাের। এই �পাে�র উে�শ� আমার িনেজর জীবেনর এবং আেশপােশর �দখা ব�ুেদর সমস�া িনেয় কথা

�খালােমলা কথা বলা।

�য সমস�া�েলা মলূত হেত পাের -

১) জীবেন �থম �াধীনতাঃ আমােদর অেনেকর জন�ই িব�িবদ�ালেয় �ঢাকাটাই �হােলা জীবেন �থম িকছুটা

�াধীনতা পাওয়া। অেনেকই বাবামা এর বাসা �থেক হেল ওেঠ এই �থমবার, �সটাও মানিসক চােপর কারণ হয়।

হেলর পিরেবশ বাংলােদেশ খুব �নাংরা এবং ছা�-অবা�ব, হেল �থেক ছা�জীবনেক িসে�েম রাখা ক�ন।
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২) নতুন পিরেবশঃ িব�িবদ�ালেয়র পিরেবশ হাই�ুল �থেক অেনক িভ�। সারািদন �াস �কািচং এর চাপ �থেক

বাইের আসা হয়। বাংলােদেশ �বিশরভাগ িব�িবদ�ালেয় এেটে�� �নওয়া হয় না। হেলও খুব কম পােস�ে�েজ

কা�েয় �দওয়া যায়। এই চাপ না থাকা অেনকেকই ঘাবেড় �দয়।

৩) নতুন �াগলঃ অেনেকই এমন সাবেজে� ভিত� হয় যার আেগ �থেক �কােনা ধারণা থােক না। এবং, ই�াের�

�তির করার মত �কােনা �াস বা ��রণা থােক না বা খুেঁজ �নওয়ার ই�া থােক না। অেনক জায়গায় পিরেবশ

(সতীথ�/ িশ�ক) এত �বশী টি�ক থােক �য মািনেয় �নওয়ার �চেয় হাল �ছেড় �দওয়া সহজ হেয় যায়।

৪) সােপাট� িসে�ম না থাকাঃ অেনক ছা� নতুন পিরেবেশ এেস মািনেয় িনেত পাের না সােপাট� িসে�েমর

অভােবর কারেণ। বলাই বা�ল�, নতুন ছা�েদর �মা�েভট করার জন� আমােদর ইন�ুিসভ �কানও ব�ব�া �নই।

৫) �াকচার না থাকাঃ বাংলােদেশ পাবিলক িব�িবদ�ালয়�েলােত অ�ত আমার সমেয় �াকচােরর িবশাল

অভাব িছেলা। একই �াস িতন/চারবার িশ�ক বদল করা হেয়েছ, �ােস িমডটাম� �নওয়া কখেনা হেলও খাতা

�কােনািদন �ফরত �দওয়া হয় নাই। �যরকম িসে�েমর �ভতর �থেক �ুলকেলেজ িছলাম, তার �থেক পুেরাই

উলেটা িছেলা।

৬) িশ�কেদর সােথ স�ক� ঃ �ুেল বা কেলেজ িশ�কেদর সােথ পারেসানাল স�ক� থােক। িব�িবদ�ালেয় এই

স�ক� খুব কম জায়গােতই আেছ। িশ�কেদর ইনেসি�ভ �নই, এত বড় �াস সামলােনাই ক�ন। িশ�কেদর

�িচং এিসে�� থােক না, সুতরাং তােদর জন�ও কাজটা সহজ না। �উেটািরয়াল ব�ব�া না থাকার কারেণ

�কানও সমস�া হেলও তা সমাধােনর উপায় পাওয়া যায় না।

৭) রাজনীিত এবং অন�ান� হাতছািনঃ এর পর বলাই বা�ল�, িব�িবদ�ালেয় আরও অেনক এডিমিনে��ভ

ফাঁকেফাকর এর কারেণ রাজৈনিতক দেলর টানাটািন থােক। টানাটািন না থাকেলও অেনেক �দশ বদলােনার

সহজ উপায় িহেসেব রাজনীিতেত জিড়ত হয়। এমন অেনক হাতছািনর কারেণ �ছেলেমেয়রা ��ান কের আগােত

পাের না। ��ািনং এ সাহায� করার জন� এডভাইজারও থােক না �কউ।

8) একবার িপিছেয় পড়েল �মােম�াম হািরেয় �ফলাঃ এবং, সবেচেয় বড় সমস�া �হােলা একবার িপিছেয় পড়েল

"আমােক িদেয় হেব না" এটা ধের িনেয় আমরা অেনেকই হাল �ছেড় �দই। পড়ােশানার আ�হ চেল যায়, একটা

িকছু �দখা যােব এমন সাইেকালিজেত মানষু চেল যায়।

৯) টাকা �রাজগােরর হাতছািনঃ অেনক িশ�াথ� �কািচং �স�ার, �উশিন ইত�ািদ চে� পেড় এত �বশী সময়

ন� কের �যটা তার ক�ািরয়াের �বশী একটা সাহায� কের না।



সমাধােনর িকছু পথঃ

১) এ�ে�ারঃ আ�ার��ােডর সময়টা এ�ে�ার করেতই হেব, এ�ে�ার মােন িবিভ� পেথ ই�াের� আেছ িকনা

খুেঁজ �দখা। এর জন� িডপাে�� ে� এবং িব�িবদ�ালেয় িবিভ� �াব, পি�কা ইত�ািদেত সময় �দওয়া যায়। িবিভ�

�াস এেট� কের িক ভােলা লােগ �দখা যায়। িব�িবদ�ালেয় অন� িবভােগ �াস করার দরজা �বিশরভাগ সমেয়ই

�খালা থােক, তাও করা যায় যিদ ই�াের� থােক।

২) এ�ে�ােরশেনর ম�ািপং: িক�, এই এ�ে�ােরশন ম�ািপং থাকেত হেব। আিম এ�ে�ার করেত িগেয় যিদ

�ােবর �পছেন ১০০ ভাগ সময় িদেয় �দই, তার �কানও অথ� হয় না। এ�ে�ার কের িক িশখিছ, �সটাই বড়

কথা।

৩) বিুলিয়ং ভয় না পাওয়াঃ নতুন হেলর পিরেবশ বা িডপাে�� ে�র পিরেবেশ মািনেয় িনেত না পারেল �দােষর

িকছু �নই। আিম পারেসানািল িনেজও অনােস�র আেগ এত টি�ক পিরেবশ �দিখ নাই আেশপােশ। িক� এর

সােথই �েক থাকেত হেব, �খয়াল রাখেত হেব �যন স�া �েলাভেন আমরা িনেজরাও টি�ক হেয় না উ�। এর

িবপরীেত �ধান �য কাজটা করা যায়, তা �হােলা সমমনা ব�ু খুেঁজ �বর করা।

৪) হল পিরেবশ িনেয় সতক� থাকাঃ বাংলােদেশ হেলর অব�া অেনক খারাপ। �থেমই �খয়াল রাখেত হেব �যন

একটা পড়ােশানার জায়গা থােক। িনেজর �া�� স�ে� সেচতন থাকা দরকার।

৫) �ািড পাট� নার �বর করাঃ পড়ােশানায় ভােলা করার এই পয�ায় �থেক সবেচেয় উপাকাির উপায় হে� সমমনা

এক�ভ সহপা� খুেঁজ �বর করা। �যেহতু আমােদর �উেটািরয়ােলর ব�ব�া �নই, সহপা�েদর সােথ আেলাচনা

কেরই সমস�া�েলা বঝুেত হেব। িসিনয়র যারা ভােলা করেছ, তােদর �থেক সাহায� �নওয়া যায়। �নটওয়ািক� ং

খুব ���পূণ� এই সময় �থেক।

৬) িবিভ� �লখােলিখেত যু� থাকা, এ��া কাির�লার এি�িভ�ঃ আিম পারেসানািল মেন কির, এই বয়েসর

সবার িকছুটা িবে�ষণধম� �লখােলিখর সােথ জিড়ত থাকার অভ�াস করা উিচত। আিম িবিভ� �ছােটাখােটা

পি�কায় ওইসময় �লখার সুেযাগ �পেয়িছলাম, �যটা আমােক বঝুেত সাহায� কেরিছেলা আিম গেবষণা পছ�

কির িকনা। আবার �লখােলিখর মাধ�েম পড়ােশানা পছ� কের এমন আরও মানেুষর সােথ পিরচয় হয়।

�ট�টবেুকর বাইের পড়ােশানার ��� �তির হয়।

৭) রাজনীিতঃ রাজনীিত সেচতন হেতই হেব সামািজক িব�ােনর ছা�েদর। িক� ছা�রাজনীিতেত এক�ভ

হওয়া বাংলােদেশর বত� মান পিরি�িতেত সুফল নাও বেয় আনেত পাের। �খাঁজখবর রাখা, অবজাভ� করাটা

যিদও জ�ির।



8) িশ�কেদর সােথ স�ক� ঃ �যসব িশ�ক ছা�েদর সাহায� করেত চান তােদর স�ে� �খাঁজখবর �নওয়া এবং

এক�ভিল তােদর সােথ �নটওয়ািক� ং করা। ভােলা িশ�েকরা ভােলা গাইেড� িদেত পারেবন, অেনক পথ খুেল

�যেত পাের এই স�ক� �েলার মাধ�েম।

৯) ক�ািরয়ার অপশন এ�ে�ারঃ আমােদর �ছেলেমেয়েদর একটা �থম বড় সমস�াই হে� আমরা �থম �থেক

ক�ািরয়ার িনেয় িচ�া কির না। আমার ক�ািরয়ার অপশন িক িক - আিম িকভােব িনেজেক তার জন� ��ত

করেত পারেবা, এই িচ�া �থম �থেকই থাকা উিচত।

১০) ি�ল �ডেভলপেম�ঃ আমােদর িব�িবদ�ালয়�েলা অ�ত সামািজক িব�ােন ি�ল �ডেভলপেমে�র িদক

�থেক িব�মান �থেক অেনক �পছেন। আিম বাইের আসার পর অেনক �হাঁচট �খেয়িছ �কানও ��া�ািমং না

জানার কারেণ। ডাটা সফটওয়�ার�েলা �চনা, ��া�ািমং �শখা, ইংেরিজ ি�িকং এবং রাই�ং এ সময় �দওয়া -

এ�েলা লং-টােম� অেনক সাহায� করেব।

১১ ) ই�ান�িশপঃ �সেক� ইয়ার �থেকই ই�ান�িশপ বা িরসাচ� এিসে��িশপ খুেঁজ �দখা উিচত। এই এ�েপিরেয়�

িসিভেক অেনক সাহায� করেব।

১২) ভলাি�য়ািরং িলডারশীপ ি�লঃ আেরকটা বড় ব�াপার হে� িলডারশীপ ি�ল। সব িবভােগই িকছু কাজ

থােক যােত ছা�েদর সাহায� লােগ। কনফাের� অগ�ানাইজ করা, �সিমনার �দখা, ��ািনং করা - এইসব দ�তা

অেনক ���পূণ�।

১৩) কিমউিন� �ম�ার হওয়াঃ উপেরর সব পেয়� �য �কানও সময় �শখা স�ব - �য এক� ব�াপার একবার

কের �ফলেল আর বদলােনা যায় না তা �হােলা মানেুষর সােথ ব�বহার। �যমন, আিম ঢাকা িব�িবদ�ালেয়

�দেখিছ িকভােব ঢাকার �ছেলেমেয়রা মফ�েলর �ছেলেমেয়েদর িনেয় হাসাহািস কের সময় কাটায়। শট� টােম� এেত

অেনকসময় পপুলাির� পাওয়া �যেতও পাের, িক� অন�েক িডেমা�েভট কের আন� পাওয়ার মত �নাংরািম

ব� হওয়া উিচত।

এই িতন� পব� �মাটাম�ু সব ছাে�র জন�ই �লখা। এর পেরর কেয়কটা পব� �ধু অথ�নীিতর ছা�েদর জন�

থাকেব।

চতুথ� পব�ঃ ক�ািরয়ার িহেসেব িরসাচ�
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 এখন �থেক পব��েলা মলূত অথ�নীিতর ছা�েদর গেবষণািভি�ক ক�ািরয়ােরর ��ি�েত িলখেবা। কারণ এই

ক�ািরয়ার� িনেয় আমার অিভ�তা �বিশ। অন�ান� িডেটইলেস যাওয়ার আেগ �থেম আেলাচনা করা যাক িক

িক ধরেণর ক�ািরয়ার িনেয় আমরা কথা বলিছ।

অথ�নীিত িবভােগ ক�ািরয়ার িহেসেব �য দইু� �ধান হেয়িছেলা সবসমেয়ই তা �হােলা ◌ঃ িবিসএস ক�াডার এবং

গেবষণাধম� �কানও কাজ। িবিসএস ক�াডার হওয়ার জন� �ায় �সেক� বা থাড� ইয়ার �থেকই �ছেলেমেয়রা

িবিসএস এর ি�পােরশন �নওয়া �� কের। আমােদর ব�াচ �থেক �ায় ৩০ এর উপর ছা�ছা�ী িবিসএস ক�াডার

হেয়িছেলা। এছাড়া অন�ান� ক�ািরয়ােরর মেধ� মাি�ন�াশনাল �কা�ািন এবং ব�াংেকও অেনেক িগেয়িছেলা।

বািক একটা িবশাল অংশ িবিভ� ধরেণর গেবষণাকােজ জিড়ত আেছ। অথ�নীিত �থেক পড়ােশানা কের �য

ধরেণর গেবষণাকাজ পাওয়া স�ব, তার তািলকাটা এমন হেবঃ

১) �রজা� খুব ভােলা হেল পাবিলক বা �াইেভট িব�িবদ�ালেয় (িনেজর িডপাট� েম� িকংবা অন� �কাথাও)

�লকচারার িহেসেব জেয়ন করা। �লকচারার অ�ায়ী চাকির, কেয়ক বছর পর সহকারী অধ�াপক হওয়ার জন�

এ�াই করা যায়।

২) িবআইিডএস বা অন�ান� গেবষণা �িত�ােন কাজ করা।

৩) ��াক, িসিপিড, সােনম ইত�ািদ �াইেভট গেবষণা �িত�ােন িরসাচ�  এেসািসেয়ট িহেসেব কাজ করা।

৪)  এছাড়া �দেশ আরও অেনক এনিজও এবং �ছােটাখােটা গেবষণা �িত�ান আেছ যােত কাজ করা যায়।

গেবষণােতই িনেজর ক�ািরয়ার �তির করেত চাইেল এর �য ধােপই �� করা �হাক না �কন, িপএইচিড আসেল

�মাটাম�ু লাগেবই। আিম পারেসানািল মেন কির হায়ার �ািডজ এর জন� যত তাড়াতািড় কাজ �� করা যায়,

ততই ভােলা। মা�াস�, িপএইচিড িমিলেয় অেনক ��প �যেত হয়; আসার ি�পােরশনও অেনক ক�ন। এর

ধাপ�েলা অনাস� চলাকালীন �� করেল সময় বাঁেচ। যিদ অনাস� চলাকালীন হায়ার �ািডেজর জন� এ�াই

করেত হয় তেব �ফাথ� ইয়াের থাকেত বা অনাস� পরী�ার পরপরই িজআরই, �টােফল িদেয় এ�াই করেত হেব।



এই িস�া�টা অনােস�র �থম িতন বছেরর মেধ�ই তাই িনেত হেব। অনাস� �শেষই িক বাইের এ�াই করেবন

হায়ার �ািডেজর জন� নািক আেগ �দেশ িকছুিদন চাকির কের তারপর করেবন? িস�া�টা থাড� ইয়ােরর মেধ�

িনেয় িনেল ি�পােরশন িনেত সুিবধা হেব।

আিম পারেসানািল মেন কির অনােস�র পরপর সময়টা এ�াই এর জন� সবেচেয় ভােলা। একবার জেব ঢুেক �গেল

িজআরই এর মত ক�ন পরী�ার পড়ােশানার সময় �বর করা �ায় অস�ব হেয় পেড়। আর হায়ার �ািডজ

যিদ করেতই হয়, তেব আেগ �থেকই নয় �কন? �ািড গ�াপ �দওয়ার ফেল �বেনিফট �তা �তমন �নই। িক�,

পিরেবশ ও পিরি�িত �ভেদ এই িস�া� িডেপ� করেব। �দেশ যিদ িকছুিদন চাকির করেতই হয়, তেব উপের

উে�িখত �িত�ান�েলা নামকরা।

সুতরাং, আমার িহেসেব টাইমলাইন� এমন হেত পােরঃ থাড� ইয়ার �থেক হায়ার �ািডজ এর �খাঁজ খবর

�নওয়া, িশ�কেদর সােথ কথা বলা, �ুল �দখা, বাইের �কানও �দেশ ��ফাের� থাকেল তা �ক করা, িজআরই

এবং �টােফেলর জন� বইপ� �জাগাড় করা এবং ি�পােরশন �নওয়া িকছুটা কের, িরসাচ� এিসে�� িহেসেব কাজ

কের এ�েপিরেয়� �জাগাড় করা। এরপর, �ফাথ� ইয়াের পরী�া �শষ কের িজআরই িদেয় �দওয়া। পেরর বছর

ফল �সিম�াের এ�াই করার জন� কাগজপ� �ক করা এবং এ�াই করা।

এরপের এ�াই করেত চাইেলও টাইমলাইন �ায় একই থাকেব। ইকনিম� এর ফাি�ং মলূত ফল �সিম�ােরই

�দওয়া হয়।

তাহেল এখন �� আেস, এই িস�া� থাড� ইয়ােরর মেধ� িকভােব �নওয়া যায়? িকভােব বঝুেত পারেবা আিম

গেবষণা করেত আ�হী িকনা। আমােদর �যেহতু িব�িবদ�ালেয় আ�ার��াড গেবষণার রা�া �ায় একটা �নই,

তাই এর �বিশটাই িনেজেক বেুঝ িনেত হেব। আমার মেত, িকছু িবষয় �খয়াল রাখা উিচতঃ

িরসােচ� র কােজর সােথ যতটা স�ব পিরিচত হওয়া। তারেচেয়ও বড় কথা �বাঝার �চ�া করা িরসাচ� আমার

ভােলা লাগেছ কীনা। িরসাচ� েক ক�ািরয়ার িহেসেব িনেত হেল �চ� প�ােশ� মানষু হেত হয়। পাঁচ/দশ বছর



লািগেয় িকছু করার �ধয� সবার থােক না, থাকেত হেব এমন কথাও �নই। িক� যিদ না থােক, তাহেল এই লাইেন

কাজ �� করেল �াসে�েটড হেয় পড়েত হেত পাের।

িকভােব বঝুেবন ভােলা লােগ কীনা? একটা বড় িজিনস হে�, “জানেত” ভােলা লােগ কীনা। ধ�ন, আমরা

�যেহতু �স�াশাল সােয়ে�র কথা বলিছ - �দেশর রাজনীিত িনেয় কথা বলেত, িবিভ� মত - িথওির জানেত িক

আ�হ �বাধ করেছন। তক� করেত এইসব িবষেয় আ�হ �বাধ করেছন? নীলে�েত হাঁটার পেথ হঠাত ইিতহােসর

একটা বই �দেখ িক আটেক যাে�ন? �বর ক�ন আপনার ক�া�ােস অন� কারা �ব�/সািহত� চচ� া কের, এেদর

অেনেকই পি�কা, িলটল ম�াগ �বর কের। এইসব পি�কার সােথ কাজ করেল গেবষণার �িত আ�হ আসেলই

পাে�ন কীনা বঝুেত সাহায� করেত পাের। ঢাকায় “হালখাতা” নােম এক� পি�কার স�াদক আমােক �িত

িতন মােস একটা এমন িলখেত িদেতন। আিম ঐ পি�কার �থম কেয়ক সংখ�ায় সবেচেয় জিুনয়র �লখক িছলাম

অনাস� পড়াকালীন সমেয়। �লখার িবষয়�েলা সব সামািজক-রাজৈনিতক িছেলা। এই কাজ�েলার মাধ�েম

িনেজেক চ�ােল� করার সুেযাগ �তির কের িনেল লং-টােম� অেনক কােজ লাগেত পাের।

আপনার িফে� বড় কাজ কারা করেছন? সবেচেয় ���পূণ� িরসাচ� ার কারা? তােদর কাজ, �পপার-বই এসব

যতটা স�ব জানার �চ�া ক�ন। আপনার িফে�র বাইের যারা একই িবষেয় কাজ কেরন, তােদরটাও জানার

�চ�া ক�ন। �যমন, আপিন অথ�নীিতেত পড়েল �স�ািশওলিজ, পিল�ক�াল সােয়� এ�েলা িনেয় জানার �চ�া

ক�ন। ইিতহাস বলেত িকছু আমােদর অথ�নীিত িবভােগ �শখােনা হয় না, অথচ ইিতহাসেক বাদ িদেল অথ�নীিত

চচ� াই করা স�ব না (well, I work on economic history, might be biased!)। আপনার িফে�র

�লেট� �ডেভলপেম� �েলা িনেয় জানার �চ�া ক�ন, �সিমনার - ওয়াক� শপ আেশপােশ িকছু হেল এেট�

ক�ন। কােরা কাজ ভােলা লাগেল �বাঝার �চ�া ক�ন, �কন ভােলা লাগেছ। এই কােজর এ�েটনশন িক হেত

পাের?

আপিন ��াজেুয়ট �ুেল কাজ �� করেল �থম এক বছর �ধু িসেলবাস থাকেব। তার পর �ােনর মহাসমেু�

আপনােক �ছেড় িদেয় বলা হেব, িনেজর িরসাচ� �� খুেঁজ �বর কের আনেত। আপিন আজেক যত �বিশ পড়েবন,

জানেবন, ওেপন িচ�া করেত - িনেজেক চ�ােল� করেত �তির থাকেবন, ততই ভােলা িরসােচ� র িবষয় খুেঁজ �বর

করেত পারেবন। এটা একটা ��াক�স, িনেজেক িসে�েম �রেখ িচ�া করেত হেব। সামািজক িব�ােন কাজ

করার সুিবধা �হােলা, অেনক �� আমােদর আেশপােশই পেড় আেছ - �ধু দিৃ�শি� �তির হেলই �দখা স�ব। আর

এইজন� �েয়াজন �িতিনয়ত িনেজেক ঝািলেয় �নওয়া। আপিন যখন একটা িথওির পড়েছন, ভাবার �চ�া ক�ন



আেশপােশর �কান এ�ামপল�েলা িদেয় এটা ব�াখ�া করা স�ব। �যমন ধ�ন, আপিন িথওির পড়েলন মােক� ট

িরেলেটড - যা পড়েছন, তা িদেয় বাংলােদেশর কাঁচাবাজারেক িক ব�াখ�া করেত পারেবন? এটাই চ�ােল�।

�চাখকান �খালা রাখুন, এলাট�  থা�ন। একটা �নাটবকু রাখুন �থম �থেকই �যখােন আইিডয়া িলেখ রাখা যােব।

�কবল িরসাচ� ভােলা লাগেলই িক� হেব না, িনেজর �াস - �কাস� এর মেধ� ই�াের� পাে�ন িকনা এটাও বড়

ব�াপার। আ�ার��ােড �রজা� ফা�� বা িফফথ বা �টনথ এর মেধ� পরবত� জীবেন �বিশ একটা পাথ�ক� �নই,

িক� আপিন যিদ এেকবােরই আ�হ না পান �কানও �ােস, �সটা হয়েতা ইি�েকট করেব এই িবষেয় হায়ার

�ািডেজ আপিন আ�হী না। �সে�ে�, অন� �কান িবষেয় আপিন আ�হী, তা খুেঁজ �দখা �যেত পাের।

প�ম পব�ঃ ��িতপব�

 এই পেব� ধের িনি� আপিন জােনন �য �দেশ অথ�নীিতেত আ�ার��ােডর পর আপিন বাইের আসেত চান

পড়ােশানার জন�। অেনক সময় ছা�রা িনেজরাই �জেন ভিত� হয়, আবার অেনক সময় �কানও িশ�েকর

সং�েশ� এেস অন�ুািণত হয়। আিম �মাটাম�ুভােব একটা ��ািনং ম�াপ �দওয়ার �চ�া করিছ।

বাইের পড়ােশানার জন� আসেত আ�ার��ােড থাকেত আপিন িক িক করেত পােরন িনেজেক ��ত করেত-

১) �রজা�ঃ �রজাে�র মলূ� আসেল সবজায়গােতই আেছ। িসিজিপএ �যন �বশ ভােলা থােক, এই ব�াপাের নজর

রাখা জ�ির। ফা�� ই হেত হেব, না হেল জীবন �শষ - এমন িকছু না, �কবল �কঠাক �বাঝােনা �য আপিন

�ােস টপ কেয়কজেনর একজন িছেলন।

২) ম�াথ িরেলেটড সাবেজ� �েলা �নওয়াঃ বাইেরর �দেশ যারা িপএইচিড কের ইকনিমে�, তারা ম�াথ

িডপাে�� ে� িগেয় ম�াথ �কাস� �নয় - িরেয়ল এনালাইিসস, ক�াল�লাস, িলিনয়ার এলেজ�া। আমােদর �স সুেযাগ

�নই, িক� যতটা সুেযাগ আেছ, তার স�ূণ� সৎব�বহার করা জ�ির।

৩) ��া�ি�কস এবং ইেকানেমি��ঃ এর পেরর �টকিনক�াল জায়গাটা হে� �বািবিল� এবং ইকনেমি��। এই

দইু ��ে�ও ি�ল �তির করা জ�ির।
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৪) সফটওয়�ার ি�লঃ হােত ধের �কউ সফটওয়�ােরর কাজ িশিখেয় �দেব না। সুতরাং �থম �থেক িনেজ উেদ�াগ

িনেয় �শখাটা জ�ির - ��াটা, আর, আক� িজআইএস (ম�ােপর জন�) - এই িতনটাই �বশী জ�ির। পাইথন অেনক

সময় সাহায� কের।

৫) ইংেরিজ �লখা ও বলাঃ ইংেরিজ �তা �কবল �টােফল এর জন� লাগেব না। পের এেস ইংিলেশ �পপার িলখেত

হেব এেকর পর এক। এই ি�ল খুব জ�ির।

৬) িজআরই এবং �টােফল বা আইএল�এসঃ �য �সিম�াের আসেত চান, তার অ�ত এক বছর আেগ এই

পরী�া�েলা িদেয় �ফলেত হেব। ইকনিমে� ফাি�ং এর িডিসশন �স�ািল হয়, সুতরাং �েফসরেদর কােছ ইেমইল

কের লাভ �নই।

৭) ফাইন�াি�য়ািলঃ এই পুেরা ��িতর খরচ সব িমিলেয় �ায় ৪/৫ লাখ বা তার �বশী পেড় �যেত পাের।

৮) মা�াস� নািক িপএইচিডঃ আপিন �দেশ মা�াস� করেবন নািক বাইের করেবন, নািক �দেশ মা�াস� কেরও

আবার বাইের মা�াস� করেবন িপএইচিড করার আেগ - এই িস�া� �নওয়া।

এবার আিম িকছু িরেসাস� িদেয় িদি� যা সাহায� করেত পাের ��িত িনেত।

ম�ােথর জন�ঃ মলূত ম�ােথর জন� সাইমন এ� �ম এর "ম�ােথেম�� ফর ইকনিম�স" বই� ফেলা করা হয়।

বইটা ক�ন, এর জন� আরও িকছু সহজ িরেয়ল এনালাইিসস �লকচার �দখা �যেত পাের। এই ইউ�উব

চ�ােনল� সাহায� করেত পােরঃ https://www.youtube.com/watch?v=a20OW3hl1ow

মাইে�াইকনিম�ঃ মাইে�া িথওির এর জন� মলূত লােগ ম�ােথর িরেয়ল এনালাইিসস ব�াক�াউ�। বই িহেসেব

MWG (Microeconomic Theory) এবং Jehle and Reny (Advanced Microeconomic Theory)

বই দেুটা ফেলা করা হয়। এই বই এ যাওয়ার আেগ অবশ�ই Varian এর Advanced বই� �দখা উিচত। মলূ

কথা �হােলা এই বই এর অনশুীলনী এর মত �� আসেব বাইেরর পরী�া�েলােত। �সই ি�ল ধীের ধীের �তির

করেত হেব।



ম�াে�াইকনিম�ঃ ম�াে�াইকনিম� এর জন� মলূত লােগ অপ�মাইেজশন / ক�াল�লােসর ি�ল। বই িহেসেব

ফেলা করা হয় David Romer এর Advanced Macroeconomic Theory. Thomas Sargent এর

Macroeconomic Theory ম�ােথেম�ক�ািল আরও �ং এবং অেনক �ুেল �ধু এ�ই ব�াবহার করা হয়।

ইকনেমি��ঃ ইকনেমি�� এর জন� মলূত লােগ �বািবিল� এবং িলিনয়ার এলেজ�া। এর জন� মলূত

Wooldridge এর Cross Section and Panel Data এবং Greene এর Econometric Analysis

বই�েলা ব�বহার করা হয়। �মাটাম�ু সবজায়গােতই �েফসররা িনেজেদর �লকচার �তির কের �দন, কারণ

এইসব বই সব িডেটইলেস পড়া স�ব না। এর বাইের িনেজর �েজ� এর জন� Mostly Harmless,

Mastering Econometrics, Mixtape এই বই�েলা িরে�শন ��মওয়াক� এবং ডাটা এনালাইিসেসর ভােলা

বই।

িফ� �কােস�র জন� আেগ �থেক �তমন বই �দখার �েয়াজন �নই। িক� আমার খুব পছে�র এক� বই �হােলাঃ

Debraj Roy এর �ডেভলপেম� ইকনিমকস। �মই�ি�ম ইকনিমে�র মােক� ট ধারণার অেনক িকছুই

�ডেভলিপং কাি� এ খােট না, এই বই �সইসব ধারণা িথওির িদেয় ভােলা �বাঝায় সাহায� কের। ভােলা

জান�াল�েলা এর কাের� পাবিলেকশন �দখেল এখন ইকনিমকস �কান িদেক যাে�, িকছুটা বঝুেত পারেবন।



 ষ� এবং �শষ পব�ঃ এি�েকশন প�ােকজ ��ত

আেগর পব� �থেক আপনােদর �মাটাম�ু ধারণা হেয় �গেছ িক িক ��িত �নওয়া লাগেব আ�ার��ােডর কেয়ক

বছর। এখন আসা যাক, িক িক ড�েম� লাগেব আপনার নথ� আেমিরকার �কানও �ুেল ইকনিমে� এডিমশন

�পেত। আেমিরকায় ইকনিমে� মা�ােস�র জন� ফাি�ং ভােলা স�ল �থেক পাওয়া ক�ন। তাই িপএইচিড এর

আেগ মা�াস� করেত চাইেল এটা মাথায় রাখেত হেব। আিম িনেজ এই কারণ মাথায় �রেখই কানাডােত

মা�ােস�র জন� এ�াই কেরিছলাম। আেমিরকা সরাসির িপএইচিডেত ফাি�ং �দওয়া ��ফার কের ইকনিমে�।

ইি�িনয়ািরং বা সােয়ে�র অেনক সাবেজে�র সােথ ইকনিমে�র পাথ�ক� �হােলা আপনােক সরাসির

িডপাে�� ে� এ�াই করেত হেব। িডপাে�� � �স�ািল ফাি�ং এর িস�া��েলা �নেব। �কানও �েফসরেক ইেমইল

করার দরকার �নই।

�য �য ড�েম��েলা লাগেব -

১) �া�ি�� ◌ঃ আ�ার��াজেুয়শেনর �া�ি��। �দেশ কনভাট� করা লাগেত পাের ই�ারন�াশনাল ��েল।

আপনার �িত�ােনর �রিজে�শন অিফেসর সােথ এিনেয় কথা বলেত হেব।

২) িসিভঃ িসিভ বা �রজেুম আসেল আ�ার��ােডর �� �থেকই �তির কের রাখা ভােলা। বাইের এ�াই করেত

িসিভ ��া�াড� ফম��াট ব�বহার ক�ন। আমার "একােডিমক �গ" ট�ােব একটা �ট�েলট �দওয়া আেছ। এমন

অেনক �ট�েলট পােবন, তা িনেয় িনেজর সুিবধামত কাজ ক�ন। ওয়াড� বা �লেটে� িলখেত পােরন।

িসিভেত আপনার একােডিমক �িত�ােনর নাম থাকেত হেব, আপনার �রফাের� রাইটারেদর নাম থাকেত

হেব, যিদ ই�ান�িশপ বা ওয়াক� এ�েপিরেয়� থােক, তা িলখেত হেব। আপনার যিদ �কানও অগ�ানাইিজং

এ�েপিরেয়� থােক, তা িসিভেত িলখেল ভােলা। আপিন যিদ �কানও পাবিলেকশেনর সােথ জিড়ত থােকন,

�সটাও উে�খ ক�ন। �মাটাম�ুভােব, িব�য়েযাগ� সব কথাই িসিভেত তুেল িদন। িমথ�া কথা িলখেবন না।

https://www.aparnahowlader.com/academic-blog-bengali/5272388


৩) িজআরই - �টােফেলর �রজা�ঃ ই�এস �থেক আপনার �রজা� আপনার িনধ�ািরত �ুেল পা�েয় �দেব।

পরী�া �দওয়ার সময় কেয়ক� �ুেলর নাম সােথ কের িনেয় যােবন, এ�েলােত ডাইের� পা�েয় িদেত

পারেবন।

৪) �রকেমে�শন �লটারঃ আপনােক ভােলা �চেন এবং আপনার স�ে� ভােলা কথা িলখেত পােরন, এমন

কেয়কজন �েফসরেদর কােছ �থেক �লটার িনন। বাংলােদেশ অেনক জায়গায় �লটার িনেয় অেনক পিল��

চেল। এই ব�াপাের �থম �থেক সাবধান থা�ন। আপনার �লটার রাইটার িক িলখেছন এটাই বড় কথা, উিন

�কাথা �থেক িপএইচিড কেরেছন, এটা বড় কথা না। �লটার রাইটারেক সবসময় আপেডেটড রাখুন।

৫) Statement of Purpose (SOP): স�ল�েলা আপনার কােছ একটা ��টেম� চাইেব। ২/৩ পৃ�ার

একটা essay িলখেত হেব �যখােন আপিন বলেবন আপনার িরসাচ� আইিডয়ার কথা, আপনার এ�েপিরেয়�

এর কথা এবং �কন এই পা�� �লার �ুেল আপিন ভােলা fit, �সটা। এখােন �কানও গে�র দরকার �নই (�যমন,

আিম জ� �থেক অথ�নীিত পড়েত চাই ইত�ািদ)। আপনার ��টেম� পড়েত ওরা কেয়ক িমিনেটর �বশী সময়

�নেব না। সুতরাং, শাপ� িলখুন, টু দ� পেয়� �লখার �চ�া ক�ন।

৬) পাবিলেকশন বা রাই�ং স�া�লঃ িকছু থাকেল ভােলা। না থাকেলও সমস�া �নই, এটা কমপালসির না।

এই ড�েম��েলা একে� �ুলেক পাঠােত হেব। স�ল িসেলকশন করাটা খুব ���পূণ� একটা কাজ। এইে�ে�

আপনার িরসাচ� ই�াের�, িজআরই এর ��ার, িসিজিপএ এর ভূিমকা থাকেব খুব �বশী। আিম মা�ােস�র

সময় ৮ � এবং িপএইচিড এর সময় ১১/১২ � �ুেল এ�াই কেরিছলাম। স�ল স�ে� ভােলা কের �জেন

এ�াই করেল ফাি�ং এর সুেযাগ �বিশ থাকেব। আপনার �রকেমে�শন রাইটারেদর সাহায� িনেত পােরন

স�ল িসেলকশেন। এই ��প� আেগ �থেকই ভাবা �� ক�ন - �কাথায় এ�াই করেবন, �কন ওইখােন এ�াই

করেবন, করেল িক িক িবষেয় িরসাচ� করেত পারেবন। ফাি�ং পাওয়া বা বাইের যাওয়াটা আপনার শট� টাম�



টােগ�ট, লং টােম� আপিন এমন একটা �ুেল �যেত চান, �যখােন আপিন িশখেত পারেবন, িরসাচ� এ�য় করেত

পারেবন, �য স�ল আপনােক পরবত� ক�ািরয়ােরর জন� ��ত করেত পারেব।


