আইডিএকে ও

ইন্সডিডিউকির যযৌথ উক্যোকে

অমর্ত্য যকের রোজনেডর্তে ্ল্ে ডিকে পোঠচক্র
অমর্ত্য যে মেোীে ডিকের মোজ ডচন্তেক্র মকযয অেযর্তম। র্তোাঁর ু েভীর ও ু েডঠর্ত
ডচন্তোগুড েযোণমূ ে অথ্েীডর্ত ডেিংিো োমোডজে চেে চচ্োকেকের জডি র্তত্ত্বোেকের আডিেো
ছোডিকে োমোডজে ও রোজনেডর্তে ্ল্েকেকে পডরিযোপ্ত। মেোীে ডিকে মোজ-রোজেীডর্ত
ডিকে ওেোডেিো এমে অকেকেই আকছে যোাঁক্র েযোণমূ ে অথ্েীডর্ত ডেিংিো োমোডজে
চেে র্তকত্ত্বর েভীকর ডেকে অযযেকের ু কযোে ঘকি ডে; এই যরকের উৎোীক্র অমর্ত্য যকের
মোজ ্ল্ে জোেকর্ত িুঝকর্ত আগ্র থোেোর যকথষ্ট েোরণ রকেকছ। অথচ এ য্কলর উচ্চডলেোর
পঠেপোঠকের পডরকর র্তোাঁর রচেোিডর প্রভোি যর্তিো প্রেোঢ় ওেো উডচর্ত ডছ র্তো ে ডে িকই
আমোক্র মকে ে – মোজডিজ্ঞোকের যয যেোেও লোখোে এেজে স্নোর্তে অমর্ত্য যকের
মেেের্ত অি্োকের কে ডিকল পডরচে ছোিোই রোষ্ট্রডিজ্ঞোে ডেিংিো মোজডি্যো, ্ল্ে ডেিংিো
অথ্েীডর্তর পিো োে েকর ডিডগ্র যপকে যযকর্ত পোকরে। অপডরচকের েোরণ এখোকে ছোেছোেীক্র
অেোগ্র েে, আস্বো্কের প্রোডর্তষ্ঠোডেে ু কযোে েো ঘিো। পিোকলোেোর পোি যল েকর ডিডভন্ন
যপলোে যু ক্ত আকছে এিিং োযোরণভোকি মোজ-রোজেীডর্ত ডিকে ডজজ্ঞোু এমে অকেকেই েকর্তো
চোইকিে অমর্ত্য যকের ডচন্তোর কে পডরডচর্ত কর্ত, মেোীে মোজ-রোজেীডর্ত-অথ্েীডর্তকে
ভোভোকি িুঝকর্ত। অেযড্কে আকছে েকজ ডিেডি্যোকের যইি ছোেছোেীরো, যোাঁক্র আগ্র
পোঠক্রকম আিকে পকি থোকে েো।
এরেম উপডি যথকেই আমরো পডরেল্পেো েকরডছ এেডি পোঠচক্র শুরু েরোর, যযখোকে অমর্ত্য
যকের রচেো ডেডিিভোকি পোঠ ও ডিকেণ েরো কি, এিিং র্তোকে ডভডি েকর েডর্তপে ডিে
যিোঝোর যচষ্টো েরো কি। প্রোথডমেভোকি ডেকচ উডিডখর্ত ডিেগুড ভোিো কেকছ:
১) আোপ-আকোচেো-ডভডিে েণর্তন্ত্র (deliberative democracy) এিিং োমোডজে চেে
(social choice) চচ্োকেকে ডিডিয র্তত্ত্বোেকের কে এর ম্পে্
২) েীডর্তডচন্তোে ি্জেীের্তো (universalism)
৩) িহুত্বিো্ী ্ৃ ডষ্টভডে (pluralism)
৪) েযোযযর্তো এিিং র্তোর মূ যোেকে র্তুেোমূ ে ্ৃ ডষ্টভডে (justice and comparative
perspective on assessment of its realisation)
৫) স্বেমর্তো (freedom), অডযেোর (rights)
৬) েীকর োময? (equality of what?)

আকোচেোগুড কি এেোন্তর লডেিোর (মোকর প্রথম ও র্তৃর্তীে, িো ডির্তীে ও চর্তুথ্),
আইডিএকের ল্টকে েযোম্পোক, জোেু েোডরর ডির্তীে প্তো যথকে শুরু েকর। যয যেোেও
আগ্রী িযডক্তই যযোে ড্কর্ত পোকরে। ডেন্তু যযোে্োে অিলযই ডেেডমর্ত এিিং ডক্রে কর্ত কি।
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