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Abstract 
বিশ্বায়ন এেন একব  প্রবিয়া যা বিবভন্ন লদ্টির েটধ্য অর্থননবতক, রাজননবতক, সাাংসৃ্কবতকভাটি একব  একক বিশ্ব 
সোজ প্রবতষ্ঠার অিদ্ান লরটেটে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হে অর্থননবতক, রাজননবতক ও সাাংসৃ্কবতকগত ভাটি োনুষটক সাংযুক্ত 
করার একব  প্রবিয়া। বিগত কটয়ক িেটরর েটধ্য অর্থনীবত, রাজনীবত, সাংসৃ্কবত, গণোধ্যে প্রভৃবত জায়গায় এক া 
বিরা  অাংটি আটোচনার বিষয় বিশ্বায়ন, যার সম্পটকথ দু্ই দ্িক আটগ োনুটষর েটধ্য লকাটনা ধ্ারণায় বেে না। বকন্তু 
বিশ্বায়ন িব্দব  একুি িতটকর শুরুটত আন্তজথাবতক ও বিশ্ব োনবিক আদ্িথ রূটে সারা েৃবর্িীটত প্রচাবরত হটয়টে। 
তটি এব  লকিে আবর্থক লেটেই সীোিদ্ধ নয়, তা সাোবজক ও সাাংসৃ্কবতক লেেিন্ধটনর ের্টকও প্রিস্থ কটরটে। 
সাোবজক ও সাাংসৃ্কবতক েবরেণ্ডটে বিশ্বায়টনর ধ্ারক ও িাহক বহসাটি কাজ কটর চটেটে োনুষ। একব  সোজটক িাদ্ 
বদ্টয় লকাটনা সাংসৃ্কবতই গটে ওঠা সম্ভি নয়। সোজ ও সাংসৃ্কবত েরস্পর ওটতাটপ্রাতভাটি জবেত। োবরোবশ্বথক লকাটনা 
ঘ না যবদ্ জনসোটজ প্রভাি লেটে তার েেস্বরূে লসই অঞ্চটের লোকসাংসৃ্কবত প্রভাবিত হয়। বিগত কটয়ক দ্িক 
ধ্টর লয েবরিতথনগুবে প্রধ্ান হটয় দ্াাঁবেটয়টে তার উটেেটযাগয কারণ বিশ্বায়ন। যার প্রভাি েটেটে িাাংোর লোকায়ত 
সাংসৃ্কবতর উের। রাঢ় অঞ্চটের একব  জনবপ্রয় গ্রােয সাংসৃ্কবত হটো লোকনা য লেট া। একুি িতটক এটস লেট াগান 
ও লেট াোো এেন বিশ্বায়টনর করােগ্রাটস। লেট াগাটনর বিষয়িস্তুটত লয গ্রােয সুর বনেথে অনুভূবতর প্রকাি বেে 
বিশ্বায়টনর প্রভাটি তার ভাষা ও বিষয়িস্তু কেুবষত হটে। আধু্বনকতার সাংস্পটিথ িাবণবজযক কারটণ এসি করা হটে। 
এর আবিক এক া অঞ্চটের েটধ্যই সীোিদ্ধ বেে বকন্তু প্রার্বেকভাটি বিশ্বায়ন লকাটনা অঞ্চটের গবি োটন না, তাই 
লসই গান এেন আঞ্চবেক সীো অবতিে কটর বিবচে সাংগীত বহসাটি েবেটয় েেটে বিবভন্ন অঞ্চটে। অতযাধু্বনক উন্নত 
কাবরগবর িযিস্থায় লেট াগাটন িযিহৃত সেস্ত আনুষবিক যন্ত্রগুবে িজথন করা হটে। তার জায়গায় এটস েটেটে 
ইটেকট্রবনক যন্ত্র। তাোোও লেট াগাটন ও োোয়  বিল্পীটদ্র িযিহৃত লোিাক-েবরেদ্, েঞ্চসজ্জা, আটোক সি বকেুই 
েবরিবতথত। বিশ্বায়টনর েটে োনুটষর েটধ্য অবত আধু্বনকতার লোাঁয়া লেটগটে েেত লেৌবকক গ্রােয রুবচ িদ্টে লগটে। 
লেট াগাটনর আসটর লেৌবকক স্বাটদ্র েবরিটতথ জায়গা কটর বনটয়টে েবিবে সাংগীত ও গণসাংসৃ্কবতর আধু্বনক গান, 
োনুষ লসগুবেটক অনায়াটসই লভাগ করটে। তটি বিশ্বায়ন একাধ্াটর স্থানীয় সাংসৃ্কবতর উের প্রভাি লেেটেও অটনকটেটে 
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বিদু্যবতক গণোধ্যটের সাহাটযয স্থানীয় সাংসৃ্কবত বিটশ্বর কাটে েবরবচত হটে। এর োধ্যটেই নতুন কটর সাংসৃ্কবত গুবের 
েুনরুত্থাটনর লচষ্টা করা হটে। েবরটিটষ িো যাই, বিশ্বায়টনর দ্বারা সেসযা লযেন বতবর হটে, লতেনই এর সোধ্ানও 
সম্ভি। লসই ধ্ারণার িিিতথী হটয় বিশ্বায়নটক সেসযা বতবরর সহায়ক বহসাটি না লভটি সোধ্াটনর সহায়ক িটে আেরা 
স্বাগত জানাি। 

____________________________________________________ 

Discussion 
ইাংটরবজ ‘ললািাোইটজিন’ িব্দব র িাাংো প্রবতিব্দ হে ‘বিশ্বায়ন’। সহজভাটি িেটে এর অর্থ বিশ্বিযােী। প্রযুবক্তর 
বিস্তার, িাবণবজযক বিস্তার, লদ্টির ও বিটশ্বর েটধ্য লকাটনা লিোজাে না র্াকা। বিশ্বায়ন হে এেন একব  প্রবিয়া যার 
সটি জবেত র্াটক িেিধ্থোন অর্থননবতক েুক্ত েবরটিি এিাং বিশ্ব অর্থনীবতর অিীভূত লদ্িগুবের গভীর অর্থননবতক 
সেন্বয়। ১৯৭০ এর দ্িক লর্টক বিটশ্বর অর্থননবতক, রাজননবতক, সাাংসৃ্কবতক ও প্রযুবক্তবিদ্যার লেটে লয িহুোবেক 
েবরিতথন ঘট টে লসগুবেটক একটে বিশ্বায়ন িো লযটত োটর। বিশ্বায়ন ধ্ারণাব র লকন্দ্রীয় বিষয় হে এক ও অবিভক্ত 
বিশ্ব গঠন। েটে েৃবর্িীিযােী জনটগাষ্ঠী সেূটহর েটধ্য োরস্পবরক লযাগাটযাগ ও প্রভাি প্রবতবিয়াই বিশ্বায়ন বহসাটি 
বিটিবচত হয়। প্রকৃতেটে তা বিটশ্বর বিবভন্ন লদ্টির ও জনটগাষ্ঠী সেূটহর েটধ্য এক বনবিে একাত্মতার ও ঘবনষ্ঠতার 
সাংহবত। বিশ্বায়টনর েবরিহন, লযাগাটযাগ িযিস্থা ও তর্য প্রযুবক্তর লেটে বিপ্লবিক বিকাি ঘ াটত সেে হটয়টে। 
আন্তজথাবতক িাজাটর প্রবতটযাবগতার ভীবত ও েুনাো অজথটনর প্রটোভটনর েবরটপ্রবেটত বিশ্বায়টনর প্রবিয়া েবরচাবেত 
হয়। বিশ্বায়ন প্রবিয়ার েটধ্য েুাঁবজ, প্রযুবক্ত, েণয েবরটষিা, তর্যাবদ্ ও জনসাধ্ারটণর চোচটের লেটে জাবত রাষ্ট্র সেূটহর 
সীো েঙ্ঘন লযেন আটে, বঠক লতেবন অর্থননবতক কাযথকোটের একব  সাংগঠনও আটে। এব  একব  একক বিশ্বিযিস্থার 
সাংগঠন যার দ্বারা সাোবজক, সাাংসৃ্কবতক, অর্থননবতক, রাজননবতক প্রভৃবত লেেগুবেটত বিবচটেযর বিটোেসাধ্ন ঘট । 
বিশ্বায়ন হে এেন একব  োধ্যে যা েুাঁবজিাটদ্র আর্থসাোবজক বিকাটির প্রবতবনবধ্ত্ব কটর। এককর্ায় সেগ্র বিশ্বিযােী 
রাজননবতক, অর্থননবতক, সাোবজক ও সাাংসৃ্কবতক লেটে একক বিটশ্বর আদ্িথ প্রবতষ্ঠা এিাং বনবিে সাংটযাগ সাধ্টনর 
একব  প্রবিয়া। সােবগ্রক বিচাটর বিশ্বায়টনর ধ্ারণা েূেত অর্থননবতক। যার প্রধ্ান েেয বেে সেগ্র বিশ্ব জুটে সেজাতীয় 
বিশ্ব অর্থিযিস্থা গটে লতাো। এই েেযটক সােটন লরটে রাষ্ট্রগুবের আইটনর প্রবতিন্ধকতাটক দূ্টর সবরটয় আন্তজথাবতক 
প্রসার ঘ টো। একইসটি েূেধ্ন ও প্রযুবক্তর লজাগান বদ্টয় নতুন বিল্পজাত েটণযর নতুন িাজার সৃবষ্ট করে। েেত 
আবর্থক লেটে রাটষ্ট্রর ভূবেকার েবরিটতথ েবিটের িহুজাবতক প্রবতষ্ঠানগুবে ও তাটদ্র েুেয েৃষ্ঠটোষক সাংস্থা যর্া 
আন্তজথাবতক অর্থভািার, বিশ্বিযাাংক, বিশ্বিাবণজয সাংস্থা উন্নয়নিীে লদ্িগুবেটত েুাঁবজর লজাগান লনওয়ার েটে তৃতীয় 
বিটশ্বর দু্িথে অনুন্নত রাষ্ট্রগুবে এিাং উন্নয়নিীে লদ্িগুবের নীবত বনধ্থারটণ তাটদ্র স্বাটর্থর িাহক বহসাটি কাজ করটে। 
এর েেস্বরূে আবর্থক বিশ্বায়ন প্রকাবিত হটে। বিশ্বায়ন জাবত-রাটষ্ট্রর ধ্ারণা িাবতে কটর রাষ্ট্রটক িাজারটকবন্দ্রক সাংস্থায় 
েবরণত করটত চায়। রাজননবতক বিশ্বায়ন হে উন্নয়নিীে লদ্িগুবের িাজার দ্েে করা। এর েূে েবরচােক হে োবকথন 
সাম্রাজযিাদ্ আর তার সহটযাগী হে ইাংেযাি, ফ্রান্স। এই রাষ্ট্রগুবে সাধ্ারণভাটি জাবত-রাটষ্ট্রর সীোটক অবতিান্ত কটর 
নানা উন্নয়নিীে লদ্িগুবের উের িহুজাবতক লকাম্পাবন দ্বারা তাটদ্র ইো চাবেটয় বদ্টত চাইটে েটে রাষ্ট্রগুবের 
সািথটভৌেত্ব বিেন্ন ও সাংক ােন্ন হটয় েটেটে। তাটদ্র েেয হটয় দ্াাঁবেটয়টে অতীটতর েটতা তৃতীয় বিটশ্বর রাষ্ট্রগুবের 
উের নতুনভাটি ও নতুনরূটে রাজননবতক আবধ্েতয প্রবতষ্ঠা করা। বিশ্বায়ন উন্নত তর্য প্রযুবক্তর দ্বারা বিটশ্বর সাংসৃ্কবতর 
জগটত বিিাে প্রভাি লেটেটে। অনযবদ্টক বিজ্ঞাটনর উন্নবতটক কাটজ োবগটয় বিটদ্বি বজবনসটক নতুন আোদ্টন হাবজর 
করটে। েটে বভন্ন বভন্ন সাাংসৃ্কবতক ধ্ারা আজ লকার্াও সীোিদ্ধ লনই, সিথেই বিরাজোন এই বিজাতীয় সাংসৃ্কবত। আিার 
োনুষ ইন্টারটন  ও ব বভর সাহাটযয বিবভন্ন রাটষ্ট্রর বভন্ন সাংসৃ্কবতগুবে ঘটর িটস অল্প িযটয় অল্প েবরশ্রটে আয়ত্ব করটে 
এিাং বিজাতীয় বভন্ন সাংসৃ্কবতর সটি লেেিন্ধন ঘ টে। সোজ যুিসম্প্রদ্াটয়র লিিভূষারও েবরিতথন হটয়টে, েরটন বজন্স, 
েযান্ট, হাটত ঘবে, স্মা থটোন, েুটে োস্টেুড। ব বভর োধ্যটে বিবভন্ন বজবনটসর বিজ্ঞােটন আজ িাজার েবরেূণথ। 
এইভাটিই লভাগিাদ্ী সাংসৃ্কবত উন্নয়নিীে লদ্িগুবের বনজস্ব সাংসৃ্কবতটক ধ্বাংস কটর, বিশ্বাবয়ত সাংসৃ্কবতর সটি আঞ্চবেক 
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সাংসৃ্কবতর লেেিন্ধন ঘ টে এিাং জন্ম বনটে এক নতুন ধ্রটনর সাংসৃ্কবত। অর্থাৎ বিশ্বায়ন এেন একব  ধ্ারণা যা 
অর্থননবতক, রাজননবতক ও সাাংসৃ্কবতক জগটত চরে প্রভাি লেটেটে। আিার বিবভন্ন লদ্টির েটধ্য একব  একক বিশ্ব 
সোজ প্রবতষ্ঠায় অগ্রণী ভূবেকা োেন করটে। বিগত কটয়ক িেটরর েটধ্য বিশ্বায়টনর চচথা আজ সিথেই বকন্তু দু্ই দ্িক 
আটগ োনুটষর েটধ্য এর সম্পটকথ লকাটনা ধ্ারণাই বেে না। িো লযটতই োটর বিশ্বায়ন আজ একুি িতটক োনবিক 
হটয় োনুটষর েবণটকাঠায় জায়গা কটর বনটয়টে, তার রুবচ, চাবহদ্াটক িদ্টে বদ্টত সেে হটয়টে োনুষ।শুধু্ তাই নয় 
তা এেন আন্তজথাবতক ও বিশ্ব োনবিক আদ্িথ রূটে সারা েৃবর্িীটত প্রচাবরত হটে। োনুষ বিশ্বায়নটক েটন প্রাটন 
এত াই গ্রহণ করটে লয লসোন লর্টক লিবরটয় আসটত েজ্জার সমু্মেীন হটে, যুটগর সটি তাে লেোটত না োরটে 
তাটক এই বিশ্বায়টনর দু্বনয়ায় অটনক াই বেবেটয় েেটত হটে।তটি এব র ধ্ারণা লকিে অর্থননবতক িা রাজননবতক 
লেটেই সীোিদ্ধ নয়, অর্থননবতক লেে লর্টক শুরু হটেও তা আজ সাোবজক ও সাাংসৃ্কবতক লেেিন্ধটনর ের্টকও 
প্রিস্থ কটরটে। একব  সোজটক িাদ্ বদ্টয় লকাটনাভাটিই লকাটনা সাংসৃ্কবত গটে ওটঠ না এিাং সোটজর লোক-ই লসই 
সাংসৃ্কবতগুবের ধ্ােী। সাংসৃ্কবত একব  জাবতর েবরচটয়র িাহক বহসাটি কাজ কটর। আিার সাোবজক ও সাাংসৃ্কবতক 
েবরেণ্ডটে বিশ্বায়টনর ধ্ারক ও িাহক বহসাটি কাজ কটর চটেটে োনুষ।সোজ ও সাংসৃ্কবত এটক অেটরর সটি 
ওটতাটপ্রাতভাটি জবেত। সোটজ োনুষ এটক অেটরর সহটযাবগতায় একটে িসিাস কটর এিাং লসোটন এক া অঞ্চটের 
েটধ্য তাটদ্র আচার-আচরণ, রীবত-নীবত বদ্নবিন জীিটনর চাবহদ্া প্রভৃবত সিবকেুটক বনটয়ই একব  সাংসৃ্কবত গটে 
তুটেটে যা লোকসাংসৃ্কবত নাটেই েবরবচত। তাই লসই সোটজর েটধ্য োবরোবশ্বথক যবদ্ লকাটনা ঘ না ঘট  তার প্রভাি 
লযেন জনসোটজ েটে লতেবন লসই অঞ্চটের লোকসাংসৃ্কবতটতও প্রভাি লেটে, লসই অিস্থার জনয প্রধ্ান হটয় দ্াাঁবেটয়টে 
বিশ্বায়ন। যার র্ািা বকন্তু গ্রাে িাাংোর বিগ্ধ সাংসৃ্কবতটক বিনষ্ট করটে। এ প্রসটি উটেেয – 

“বিশ্বায়টনর আদ্িথগত বিয়াকোে বিটশ্বর রাজনীবত, অর্থনীবত এিাং সাংসৃ্কবতর িেটয় এেন এক অসহায়ত্বটিাধ্ 
জাবগটয় তুেটত চায়, যাটত প্রটতযটকরই েটন হটি, বিশ্বায়টনর বিকল্প িুবি সবতযই বকেু লনই, বিশ্বায়টনর 
আগ্রাসটনর সােটন িে িে জাবত ও লদ্িগুবেও অসহায়ভাটি আত্মসেেথণ করটত িাধ্য হটয়টে।”১ 

বিগত একটিা িেটর জনসোটজ এক অভািনীয় েবরিতথন ঘট টে। একটিা িের আটগ োনুটষর যাতায়াটতর প্রধ্ান 
োধ্যে বেে লগারুর গাবে বকন্তু এেন দ্রুতগােী বিোটনও তার েন ভটর না। আটগ লযাগাটযাটগর প্রধ্ান োধ্যে বেে 
বচবঠেে এেন তা প্রাচীন ধ্ারার সাংসৃ্কবতটত েবরণত হটয়টে। এেন যাতায়াত, লযাগাটযাগ, বিটনাদ্ন প্রভৃবত লেটে 
েটনারঞ্জটনর এক নতুন ভািনা জন্ম বনটয়টে োনুটষর েটন। এ অস্বাভাবিক ঘ না বকেু নয় তা কাটের বনয়টে বিশ্বায়টনর 
োাঁটদ্ সোটজর এই অিস্থা। এই সি সাংসৃ্কবতর োিাোবি িাাংোর লোকায়ত সাংসৃ্কবতর উেরও প্রভাি েটেটে। আবদ্ে 
যুটগ োনিজাবত োিাটরর জনয েশু বিকার করত, এেনবক োর্টরর সাহাটযয আগুন জ্বাোত, েটর তারা বনটজরাই 
েশুোেন করটত বিেটো, গুহার গাটয় নানা েবি আাঁকটত বিেটো। এোন লর্টকই তাটদ্র েটধ্য জন্ম বনে নানা ধ্রটণর 
অনুভূবত, আটিগ, বিশ্বাস, ধ্ারণা যা লোকসাংসৃ্কবতর ইবিত িহন কটর। এ প্রসটি িো যায়- 

“প্রকৃবত ও েবরোশ্বথ সম্বটন্ধ তাটদ্র ধ্ারণা, তাটদ্র অনুভূবত ও বিশ্বাটসর অবভিযবক্ত ঘ ত নানা আচার-অনুষ্ঠান-
নৃতয-গীত-টদ্ওয়াে বচটের োধ্যটে। এসিই লোকসাংসৃ্কবতর আবদ্ে অিস্থার নাচ-গান-েবির উদ্াহরণ।”২ 

         এই আনটির েটধ্য বদ্টয় একবদ্ন তারা কৃবষকাজ কটর েসে েোটত শুরু করে এই কৃবষবভবিক জীিনটক 
লকন্দ্র কটর তারা নানান ধ্রটণর নাচ গাটনর োিাোবি কােনা করত কৃবষটেে েসটে ভটর উঠুক, নারী সন্তান সম্ভিা 
লহাক এিাং তাটদ্র বিশ্বাস বেে কৃবষকাটজর েটধ্য বদ্টয় েবরশ্রটের দ্বারা তাটদ্র সেৃবদ্ধ অবনিাযথ। এইভাটি এক া যুটগর 
বিকাটির সটি সটি বিকবিত হে লোকসাংসৃ্কবত। কৃবষটকবন্দ্রক সভযতার োিাোবি োনুটষর জীিন ধ্ারটণর জনয প্রধ্ান 
ও প্রর্ে উোদ্ান যর্া োদ্য-িস্ত্র-িাসস্থান প্রভৃবতটক একে কটর চেটত শুরু করটো এিাং তাটদ্র বিবভন্ন চাবহদ্ার সটি 
বিকবিত হে লোকসাংসৃ্কবত। কৃবষবভবিক গ্রােয োনুটষর েটধ্য সাংসৃ্কবত েজ্জায় েজ্জায় বিরাজোন।তাটদ্র েবরশ্রটের 
কৃবষকাটজ লকাটনা লিাষকটশ্রবণ না র্াকায় লোকসাংসৃ্কবত লিাঁটচ বেে লেট  োওয়া োনুষটদ্র বনজস্ব সাংসৃ্কবত হটয়। তারা 
এটক অেটরর সাহাটযয িাাঁবেটয় েেটতা। বকন্তু লিাষকটশ্রবণ বনটজটদ্র স্বার্থ রোটর্থ এই লোকসাংসৃ্কবতটক উটেো কটর 
দ্রিারী সাংসৃ্কবতটক অটেে োনযতা বদ্টয়টে।যার েেস্বরূে িো যায়- 
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“লিাষক লশ্রবণর আিেণ যেন তীব্রতর হটয়টে লোকসাংসৃ্কবত তাটক যর্াসম্ভি তাটক এবেটয় চেটত লচটয়টে। 
লসই কারটণই প্রাবতষ্ঠাবনক ধ্টেথর োিাোবি সৃবষ্ট হটয়টে লোকধ্েথ-টোকাচার, রাজকীয় িীোর োিাোবি 
লোকিীো, জ্ঞান-গভথ েুাঁবর্ গ্রটের োিাোবি লোকপ্রিাদ্-প্রিচন ইতযাবদ্।” ৩ 

সুতরাাং লদ্ো যাটে, লোকসাংসৃ্কবতর অবস্তটত্ব যুগ েবরিতথটনর লেউ আেটে েটেটে। লয আবদ্ে যুটগ এই সাংসৃ্কবতর জন্ম, 
তার ধ্ারণা,প্রকৃবত, োনবসক বচন্তাভািনা, েূেযটিাধ্ সিই লযন োটে যাটে। প্রবতবনয়ত এই েবরিতথনিীে েবরটিটি 
বনটজর অবস্তত্বটক ব বকটয় রাো লোকসাংসৃ্কবতর কাটে এক া চযাটেঞ্জ হটয় দ্াাঁবেটয়টে। এ সেস্ত বিেটদ্র একোে কারণ 
বিশ্বায়টনর আগ্রাসন। তার র্ািা সারা েৃবর্িীটক একব  িাজাটর েবরণত করটত চায়। িতথোটন োনুটষর েনুষযত্ব ও 
েূেযটিাধ্ এর দ্বারা সমূ্পণথভাটি আিান্ত। লোকসাংসৃ্কবতর স্বাভাবিক েি আিবতথত কৃষক সোজটক লকন্দ্র কটর গ্রােীন 
গবরি োনুষগুবেটক বনটয়। বকন্তু িতথোটন েুাঁবজিাবদ্ দু্বনয়ায় িাষক ও লিাষক লশ্রবণর সাংকট  োনুটষরা অর্থননবতক বদ্ক 
বদ্টয় বিেযথস্ত, িন্ধ হটয় যাটে বিবভন্ন গ্রােীন লেো, উৎসি-অনুষ্ঠান। যার েটে লোকবিল্পীটদ্র কদ্র কেটত র্াকটে 
এিাং োনুটষরও সাংসৃ্কবতর প্রবত অবনহা লদ্ো যাটে।টযেন এোটন উদ্াহরণ প্রসটি িো যাই, িীরভূটে িাবন্তবনটকতটনর 
লেৌষটেো, িসন্ত উৎসি সিই বিগত দু্ই িের লর্টক িন্ধ হটয় লগটে। রাঢ় অঞ্চটের োেোব র এক আকষথণীয় সাংসৃ্কবত 
এই লেৌষটেো ও িসন্ত উৎসি যা এক েহাোনটির বেেনটেে িো যাই, লসব  চটে আসটে যুগ যুগ ধ্টর। বকন্তু 
িতথোটন েুাঁবজিাবদ্ িাসক-টিাষক লশ্রবণর আগ্রাসন সি বকেু বেবেটয় এক বচরেুরাতন সাংসৃ্কবতটক বিনষ্ট কটরটে। 
লেৌষটেোটক লকন্দ্র কটর বিবভন্ন োনুটষর েবরবচবত ঘ ত, বিবভন্ন সাাংসৃ্কবতক অনুষ্ঠান হত, যার োিাোবি লদ্ি বিটদ্টির 
োনুষ গ্রােিাাংোর সাংসৃ্কবতটক উেটভাগ করত, বিবভন্ন সাংসৃ্কবতর োনুটষর বেেন ঘ ত এক েেোয়ায়। বকন্তু িতথোটন 
সারা বিশ্ব েহাসিট  বনেবজ্জত। বঠক এরকেই রাঢ় অঞ্চটের একব  অবত জনবপ্রয় গ্রােয সাংসৃ্কবত হে লেট া গান।যুটগর 
এই েবরিতথন লর্টক লেট া গানও েুবক্ত োয় বন। বিশ্বায়টনর আাঁচে তাটকও স্পিথ কটরটে।তাই লস যুটগর সটি তাে 
লেোটত িদ্টে লেটেটে তার চবরেটক। লেট াগান রাঢ়িাাংোর অবত সুেবরবচত লোকগীবত িা লোকগান যার প্রকাি 
এক সেয় রাঢ়িাাংোর োনুষটক েুগ্ধ করটতা লেট াোোর গল্পরস, েঘু হাসয রসাত্মক গাটনর োধ্যটে।কৃবষ বনভথর 
সোটজর লেট  োওয়া োনুষগুবে েটনারঞ্জটনর প্রধ্ান োধ্যে বহসাটি লিটে বনটয়বেে এই লেট া গানটক এিাং অিসর 
সেটয় গ্রােয েবরটিটি তারা লেট া গাটনর চচথা করটতা।বকন্তু যুটগর েবরিতথটন, িাাংোর কৃবষ ও বিটল্পর ভাঙাগোর 
লদ্ােনায় এই গাটনর গায়ক ও গায়ন রীবতর িযােক েবরিতথটনর েটর্। লোকগানগুবে আজ আধু্বনক বিো ও জীিন 
রীবতর অবনিাযথ  াটন বিিবতথত। লোকসাংগীত শুধু্ বনেথে হৃদ্য়স্পিথী সুটরর েূেথনা োে নয় তার েটধ্য বেটি আটে 
আঞ্চবেকতার প্রশ্ন। লসই গাটনর দ্বারা েবরচয় োয় অঞ্চটের সাংসৃ্কবত, োনুটষর বদ্নবিন চাবহদ্া, আচার-আচরণ, যা 
লসই অঞ্চটের োনুষটদ্র েটধ্য ওটতাটপ্রাতভাটি জবেত। একুি িতটক এটস লোকসাংগীত গুবেটত অবত আধু্বনকতার 
লোাঁয়া লেটগটে, গ্রােয আঞ্চবেক সুটরর সটি বেটি যাটে অনযানয ভাষার গানগুবে। গণোধ্যটের সাহাটযয োনুষ েুিই 
আকৃষ্ট হটয় একে সাংগীত জগত গটে তুেটত চাইটে। এর প্রচার ও প্রসাটরর দ্রুততার সটি সটি লোকসিীটতর োধু্যথ, 
বনেথেতা বিেন্ন হটি। একুি িতটক এটস গ্রােিাাংোর লোকসাংসৃ্কবতর োিাোবি লোকগান গুবেও বিেটদ্র সমু্মেীন। 
রাঢ় অঞ্চটের এই োব র গন্ধ োো লেট া গানও আজ বিেটদ্র সমু্মেীন। লকননা লসই গাটন িা োোটত এক া গ্রােয 
সুটরর লদ্যাতনা বেে। বিশ্বায়টনর প্রভাটি তার বিষয়িস্তুটত, আবিটক,প্রটয়াটগ যটর্ষ্ট েবরিতথন এটসটে। যার জনয দ্ায়ী 
একোে েুাঁবজিাবদ্ দু্বনয়া, োনুটষর চাবহদ্া, গণোধ্যে, লসািযাে বেবডয়া। েূটিথ এই গাটনর আবিক এক া অঞ্চটের 
েটধ্যই সীবেত বেে বকন্তু িতথোটন লেট াগান িা োো রাঢ় অঞ্চে োবেটয় রাঢ় অঞ্চটের োিাোবি িােেটণ্ডর সীোনা 
েযথন্ত লেৌঁটে লগটে। লেট াবিল্পীরা তাটদ্র িযিসার প্রটয়াজটন িায়না বনটয় অঞ্চে লভটদ্ িােেটণ্ডর েটতা প্রবতটিিী 
রাটজযর সীোনায় এই গান িা োোর উেস্থােনা করটেন।এর কারণ বহটসটি িো যাই, িতথোটন আবর্থক চাবহদ্া, তাটদ্র 
িায়না বনটয় গান গাওয়ার এই িযিসাটক প্রবতবনয়ত বিবভন্ন জায়গায় েবেটয় লদ্ওয়ার েটে তারা লিবি েবরবচত হওয়ার 
সুটযাগ োটে এিাং তাটদ্র িায়না লেটত সুবিধ্া হটে। 
         আিার কেটনা লদ্েটত োওয়া যাটে লেট া োোটত লয গানগুবে গাওয়া হয় িা েবরটিিন করা হয় তা অতযন্ত 
েৃদু্ সুটরো, েেথস্পিথী। বকন্তু িতথোটন োনুষ এত লিবি ব বভ, বসটনো, লসািযাে বেবডয়া লঘাঁষা হটয় েটেটে লয 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-16 
Website: www.tirj.org.in, Page No.127-133 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 131 of 133 
 

লেট াবিল্পীরা িাধ্য হটয় লসই গানগুবের সটি আধু্বনক গান, বহবি গান, বিবভন্ন চেবিটের গান, িাউে গান প্রভৃবতর 
সাংবেশ্রণ ঘ াটে। অর্থাৎ তা একাধ্াটর োাঁচটেিাবে সাংগীটত েবরণত হটয়টে। লসই গানগুবে েবরটিিটনর িা উেস্থােটনর 
ভবিটতও েবরিতথন এটসটে। েূিথিতথী লেট া গাটনর নৃটতয এক া লেৌবকক েি বিরাজ করটতা বকন্তু এেন বিবভন্ন 
চেবিটের অনুকরটণ নৃতযগুবে লেট াগাটন েবরটিিন করা হয়। লসোটন বিল্পীটদ্র রীবতেটতা োবেটয় িাাঁবেটয় েঞ্চ 
োতাটনার প্রটচষ্টা েেয করা যায়। এই প্রসটি একব  েন্তিয অতযন্ত উটেেটযাগয- 

“বিশ্বাবয়ত েবয়ষু্ণ সাংসৃ্কবতর অনুষটি লয ধ্রটণর তািি নৃতয, যা সহজ ভাষায় িোই যায় এটোোর্াবে, তার 
লকাটনা েি িা লকাটনা তাটের িাোই লনই, তা এটকিাটরই লিতাো। বকাংিা জনবপ্রয়তার তাবগটদ্ তার োধ্যটে 
লশ্রাতৃেিেীটক উদ্দাে করার এক া প্রটচষ্টা যার েটধ্য সুস্পষ্ট, আোটদ্র লোকসিীটতর বচরায়ত লয আটিদ্ন, 
লয আবতথ তা উদ্দােতায় অিতথোন।” ৪ 

সুতরাাং এই েন্তিযটক লেট া গাটনর লেটে ধ্টর বনটে েুি এক া োরাে হয় না। তার কারণ িতথোন লেট া গাটনর 
েবরটিিনও বকন্তু এক লর্টক লকাটনাভাটিই আোদ্া নয়, লসোটনও েঞ্চ কাাঁোটনা ও এটোোর্াবে তািি নৃতয লদ্ো 
যায় যা লোক গাটনর িা সাংসৃ্কবতর োধু্যথটক নষ্ট করটে। িতথোন বিশ্বাবয়ত রুবচিীে দ্িথক এগুবেটকই োধু্টযথর সটি 
গ্রহণ করটে। 
        আেরা সকটেই অিগত লয, গাটনর আকষথণ তার িাদ্যযটন্ত্র। লস লয গানই লহাক না লকন, িাদ্যযন্ত্রটক িাদ্ 
বদ্টয় গাটনর বেষ্টতা র্াটক না। বঠক লসইরূে লোকগাটনও নানান লোকিাদ্য িযিহার করা হয়। লেট া গাটনও অনুরূেভাটি 
বিবভন্ন লেৌবকক িাদ্যযটন্ত্রর িযিহার বেে, লযেন-হারটোবনয়াে, ডুবগ, তিো, িাাঁয়া, েুটো  িাাঁবি, কটনথ  িাাঁবি প্রভৃবত 
বকন্তু িতথোটন লেট াগাটন এসি লেৌবকক বচরায়ত িাদ্যযটন্ত্রর েূেথনা লদ্ো যায় না, তার েবরিটতথ অতযাধু্বনক উন্নত 
কাবরগবর িযিস্থাটক কাটজ োবগটয় লসোটন বিবভন্ন ইটেকট্রবনক যটন্ত্রর যর্া- বসনটর্সাইজার, কযাবসও, বক-টিাডথ, বগ ার, 
বডটজ প্রভৃবতর িযিহার লদ্ো যায়। এগুবে িযিহাটরর েটে একবদ্টক লেট াোোয় লযেন যটন্ত্রর তীব্র দ্াোদ্াবে লদ্ো 
যায় লতেবন অনযবদ্টক দ্িথক েহে লসই তীব্র সুটর ভাটোই লেটত ওটঠ। লেৌবকক িাদ্যযন্ত্রটক তযাগ কটর োনুষ এগুবেটক 
সহটজই গ্রহণ কটরটে আনি উেটভাটগর জনয। যবদ্ও এই যাবন্ত্রক সভযতায় বচর েবরবচত বনেথে লোকিাদ্যগুবে হাবরটয় 
যাটে োনুটষর চাওয়া োওয়াটক লকন্দ্র কটর। োনুষ যুটগর সটি তাে লেোটত বগটয় হাবরটয় লেটেটে লেৌবকক বিষয়টক 
এিাং হৃদ্টয় জায়গা বদ্টে নতুন বজবনসটক। এই প্রসটি উটেেয- 

“বিটদ্বি িটেই ঐসি বিটদ্িাগত িাদ্যযন্ত্র সিথর্া িজথনীয়, আবে লসই দৃ্বষ্টভবিটত িেবে না। তটি, লয বিষয় 
উটেেয তা হে, িাাংোর লোকসিীটতর ভািিযঞ্জনা, লয সুর, লয তাে ও েয় তার সাটর্ বেবেটয়ই বেে ঐ সি 
িাদ্যযন্ত্র। তার েবরিতথন লসই সাংগীটতর লয িযঞ্জনা, লয সুরেূেথনা তাটকও বনিঃসটিটহ আঘাত কটর। িো 
িাহুেয তা করটে। তটি নগরায়টনর লয লেউ তা আোতত আসর োত করটে হয়ত।” ৫ 

         এিার আসা যাক লোকবিল্পীটদ্র লোিাক েবরেটদ্র বদ্টক। এেন োনুষ এত াই বিটনাদ্টনর জগটত েুটক 
েটেটে লয, লকাটনা লেট া োো উেস্থােনকাটে বিল্পীটদ্র লোিাটক গ্রােয, োব  লঘাঁষা োনুটষর েবরচয় োওয়া যায় না। 
বিবভন্ন বসটনোর চবরেটদ্র, রাজনীবতর লনতা, েন্ত্রীটদ্র চবরটের আদ্টে লেট াবিল্পীরাও বনটজটদ্র সাবজটয় তুেটে। 
লসোটন েুরুষটদ্র বজন্স-এর িযিহার ও েবহো বিল্পীটদ্র বিবভন্ন েবিবে লোিাটকর িযিহার লদ্ো যায়। গ্রােয লেৌবকক 
লোিাক যার উোদ্ান যবদ্ লসব  িবঞ্চত হয় তাহটে লসই লোকগাটনর েটধ্য লেৌবকক িযাোর া হাবরটয় যায়।োনুটষর 
নজর কাোর জনয উিোটনর রঙ-টিরটঙর লোিাক িযিহার করটেন বিল্পীরা। যা একাধ্াটর োনুটষর েন জয় করটে 
অনযবদ্টক দ্িথক েটনারঞ্জন করটে। 
         িতথোটন লেট া গান িা োো চোকােীন বিল্পীটদ্র গাটনর ভাষা ও কর্ািস্তু োটে যাটে। যবদ্ও োটে যাটে 
িো ভুে, েবরবস্থবতর চাটে েটে প্রটতযকব  বিল্পী তাটদ্র কর্ািস্তুর ধ্রণটক িদ্টে বনটেন বিশ্বায়টনর দু্বনয়ায়। প্রায় 
সেয়ই লদ্ো যাটে লেট াগাটনর োটি োটি বহবি গাটনর দু্’একব  োইনও গাইটে বিল্পীরা। োনুষ এত াই আধু্বনক 
হটয় েটেটে লয, গাটনর ভাষায় এিাং কর্ািস্তুটত োগাে লদ্ওয়ার িযাোটর লভটিও লদ্টেন না। লয লেট াগান েূিথিতথীকাটে 
েবরিাটরর সকটে বেটে অর্থাৎ িটোটদ্র সটি লোট াটদ্র একসটি লদ্োর িা লিানার এক া েজাই আোদ্া বেে, িোই 
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িাহুেয লসই গাটনর আস্বাদ্ন উেটভাগ করার জনয এক া োবজথত, সুিৃঙ্খবেত েবরটিি বেে। বকন্তু িোর অটেো রাটে 
না লয, িতথোটন লেট াগাটনর ভাষায় এেন এেন বকেু অশ্লীে িটব্দর প্রটয়াগ এিাং গাটনর অর্থ এেন অশ্লীে দ্াাঁোয় যা 
দ্িথটকর েনটন প্রর্টেই নাো লদ্য় তা অতযন্ত কুরুবচ। আিার প্রায়িই লদ্ো যায় লেট া গাটনর কর্ায় িা সুটর আবদ্ 
রসাত্মক রসোে সম্ববেত গানও েটঞ্চর েটধ্য েবরটিিন করা হটে। সাধ্ারণভাটি িো যায় িতথোন যুি সম্প্রদ্ায়টক 
োবতটয় লতাোর এব  একব  উিে প্রটচষ্টা। এই প্রসটি উটেেযটযাগয েন্তিযব  হে- 

“লোকসাংসৃ্কবতর একব  সুর িকেটক ‘আধু্বনক’ লোেটক ভটর উন্নত প্রযুবক্তর োধ্যটে আিার গ্রাটের োনুষটকই 
বেবরটয় লদ্ওয়া হটে।” ৬ 

লেট াগান ও োো উেস্থােনার জনয লয েঞ্চ বতবর হয় লসোটনও েূটিথর তুেনায় তার অটনক েবরিতথন হটয়টে। েটঞ্চর 
চাবরবদ্টক রাং-টি রটঙর বসটের কােে বদ্টয় বিবভন্ন বডজাইন কটর েদ্থাগুবে লদ্ওয়া হয়। েটঞ্চর উেটর বিবভন্ন রটঙর 
উন্নতোটনর োই , হযাটোটজন, লিি কটয়ক া োইটিাটোন িযিহার করা হটে। েটঞ্চর নীটচ একবদ্টক ইটেকট্রবনক 
িাদ্যযন্ত্রগুবে সেয়েটতা চাোটনার জনয দ্ে বিল্পীরা র্াটকন। েটঞ্চর অনযবদ্টক নীটচ লর্টক েটঞ্চর উের োে, নীে, 
সিুজ, হেুদ্ োই  লদ্ওয়ার জনয অনয বিল্পীরা র্াটকন অর্থাৎ েটঞ্চর উেটর বিল্পীটদ্র সাংোে িোর সটি সটি বিবভন্ন 
রটঙর োই  তাটদ্র েুটে এটস েটে। যায় েটে েঞ্চব  অতযন্ত আকষথণীয় হটয় ওটঠ এিাং দ্িথক সোজ আরও লেটত 
ওটঠন। 
         িতথোটন একুি িতটক নারীরা লকাটনা অাংটি বেবেটয় লনই, লস লয লকাটনা চাকবরর লেটেই লহাক িা লকাটনা 
আন্তজথাবতক লেটেই লহাক। বঠক লতেনই লেট াগাটনও েবহো বিল্পীর বহবেক েটেটে িতথোটন, েূটিথও েবহো বিল্পীর 
অাংিগ্রহণ বেে তটি িতথোটনর তুেনায় অটনক কে। েূটিথর লেট াগুবের উেস্থােনকাটে লিবিরভাগ লেটে েুরুষ 
বিল্পীরাই েবহো লসটজ েটঞ্চ অবভনয় করত। েুরুষটদ্র েবহো লসটজ েটঞ্চ অবভনটয়র েটধ্য েুট  উঠত এক অনয 
রকটের আনি এেনবক হাবসর লোয়ারাও চেত এিাং তাটত এক া লেৌবকক েি েুট  উঠত। বকন্তু িতথোটন লেট া 
গাটনর আসটর প্রচুর েবহো বিল্পীটদ্র অবভনয় লদ্ো যাটে। তাটদ্র লিিভূষা েবিবে সাংসৃ্কবতর আদ্টে েবরটধ্য় এিাং 
তাটদ্র অিসজ্জা যাটক ইাংটরবজটত লেকআে িটে তাটতও লেটগটে নানান িাজারচেবত প্রসাধ্নীর িযিহার বকন্তু েূটিথ 
লেট াবিল্পীটদ্র অিসজ্জার জনয লকাটনা িাজারচেবত প্রসাধ্নীর িযিহার বেে না িরাং তারা এটকিাটর গ্রােয োনুষটদ্র 
েটতা ভুটসা কাবে, হেুদ্, আেতা, েবেোব  ইতযাবদ্ বদ্টয় বনটজটদ্র সাবজটয় তুেটতা। িতথোটনর বিল্পীটদ্র সাজসজ্জায় 
েবিবে সাংসৃ্কবতর লোাঁয়া লেটগটে দু্রদ্িথন কতৃথক বিজ্ঞােটনর োধ্যটে বিবভন্ন প্রসাধ্নীর িযিহার লদ্টে। এ প্রসটি 
উটেেয-  

“লকেনভাটি গাইটে িা নাচটে, বক লোিাক েেটে, েঞ্চটক বকভাটি িযিহার করটে তা বিশ্বিাজাটরর কাটে 
েণযটযাগয হটয় উঠটি, তা আটগ লর্টকই বঠক কটর লদ্ওয়া হটয়টে। লোকসাংসৃ্কবতর লয ধ্ারাগুবে কর্ার উের 
বনভথরিীে অর্থাৎ লসোটন নতুন ধ্ারণা, আটোচনা বিতকথ বনটয় আসার অিকাি আটে এিাং লোকবিল্পী লযোটন 
ভাষার িযিহাটর সবিয় হটত োটরন, লসইসি ধ্ারাগুবে বিশ্বায়টনর েটঞ্চ অিটহবেত।”৭ 

অর্থাৎ লেট াবিল্পীরা অতযবধ্ক আধু্বনক হওয়ার দ্রুন বিবভন্ন উন্নত প্রযুবক্তবিদ্যাটক কাটজ োবগটয় তাটদ্র রবচত োোগুবে 
িা গানগুবের উেস্থােনকাটে োিাতয লোেটক লেটক বদ্টেন এোোও সেসােবয়ক বকেু িাজারচেবত ডায়ােগ তারা 
তাটদ্র োোটত িযিহার করটেন লযেন-টেো হটি, েক্ষ্মীর ভািার, দু্য়াটর সরকার ইতযাবদ্। এগুবে িযিহার করার েটে 
আসটর দ্িথক েহটে যুি সম্প্রদ্ায় লিবি োটতায়ারা হটে। বিল্পীটদ্র এইসি িযিহাটরর কারণ বহটসটি িো যায়-   

“আজটক লোকবিল্পীর েোই ভয়ির িবক্তিােী প্রযুবক্তবভবিক িবক্তগুবের েুটোেুবে হটয় স্বকীয় আধু্বনকতা 
অজথন করার েোই।”৮ 

অর্থাৎ বিল্পীটদ্র েটধ্য িতথোন সোটজ এটস একব  প্রিণতা জন্ম বনটয়টে লযটকাটনা বিল্পীর অনুষ্ঠান দ্িথক েন কােটত 
োরদ্িথী। এই ভািনা লর্টকই বিল্পীটদ্র েটধ্য এই েবরিতথন িা বিিতথন েেয করা যাটে। যবদ্ও এসিই তাটদ্র আবর্থক 
অিস্থাটক লকন্দ্র কটর। বিশ্বায়টনর শুরু অর্থটক লকন্দ্র কটর হটেও লকার্াও বগটয় সাংসৃ্কবতর েটধ্যও তার অিবিষ্ট এেটনা 
রটয় লগটে। 
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            েবরটিটষ িো যাই প্রাচীন সোজ িযিস্থায় অভূতেূিথ েবরিতথন ও আধু্বনক সাংসৃ্কবতর প্রসাটর িাঙাবের 
কটেথ, বিোয় ও আর্থ সাোবজক লেটে িযােক েবরিতথন ঘট টে। চেোন েবরিতথনিীেতার সটি োো বদ্টয় সাোবজক 
ও সাাংসৃ্কবতক লেটে বিটিষ েবরিতথন ঘ াটে যার জনয একোে দ্ায়ী সিথনািা বিশ্বায়ন। েুাঁবজিাদ্ ও বিশ্বিাজাটরর 
অবনিাযথ  াটন বচরায়ত গ্রােীন সাংসৃ্কবত, সোজ আজ সাংকট র সমু্মেীন, হাবরটয় লেেটে তার েূে বিকেটক। গ্রােীণ 
লোকসাংসৃ্কবতটত েবরিতথটনর লোাঁয়া োগার েটে কৃবষবভবিক লোকবিল্পীরা িাাঁচার প্রটয়াজটন গ্রাে লেটে িহরেুেী হটে 
এিাং লয বিল্পীরা এই সাংসৃ্কবতটক িাাঁবচটয় রােটত চাইটে তারা সমূ্পণথভাটি আধু্বনকতার িিিতথী হটে। উদ্াহরণ স্বরূে 
িো যাই েূটিথর লেট া বিল্পী লয কটয়কজন এই সাংসৃ্কবতর সটি এেটনা জবেত তাাঁরা আজ লেট া গাটনর েবরিটতথ 
েঞ্চরস নাটে লেট া গানটক িতথোন িাজাটর প্রচেন ঘ াটত চাইটে। বিটিষ কটর লেট া গাটনর ভাষা, লেৌবকক িব্দ, 
সুর, লোিাক, যন্ত্রোবত, েঞ্চ, আটোকসজ্জা, িব্দ এিাং সটিথােবর দ্িথকটদ্র চাবহদ্া অর্থাৎ আটগকার দ্িথটকর সটি 
এেনকার দ্িথটকর রুবচর িহুে েবরিতথন ঘট টে। এসি বিষয়টক োর্ায় লরটে লেট া বিল্পীটদ্র িতথোন িাজাটর ব টক 
র্াকটত হটে এিাং গানগুবের েবরিতথন ঘব টয় আধু্বনক করা হটে। িোই িাহুেয িতথোটন এই বিশ্বায়টনর েটে 
োনুটষর আধু্বনক হওয়ার দ্রুন হাটত স্মা থটোন িযিহাটরর েটে ঘটর িটসই বিবভন্ন সাংসৃ্কবতর সটি েবরবচত হটত 
োরটে এেনবক লয সাংসৃ্কবতগুবে বনটজটদ্র নয় তাটদ্রটকও গ্রহণ করটে এিাং িতথোটন ইউব উি এর সাহাটযয লেট া 
োোগুবে লসািযাে বেবডয়ায় আেটোড করটে বিল্পীরা। েটে তাটদ্র েবরবচবত অটনকাাংটিই লিটে যাটে এিাং তাটদ্র 
িায়না লেটত অটনক সুবিধ্া হটে। এেনবক এর দ্বারা তাটদ্র আবর্থক অিস্থা অটনক সুেভ হটে। কাটের বনয়টে লকাটনা 
সাংসৃ্কবতটকই গবির েটধ্য লিাঁটধ্ রাো সম্ভি নয়, লোকসাংসৃ্কবত েূেত োনুটষর সটি সটিই েবরিতথনিীে, লসোটন বিশ্বায়ন 
হয়টতা এক া উোদ্ান বহটসটি কাজ করটে।তাই বিশ্বায়টনর দ্বারা লযেন সেসযা বতবর হটয়টে লতেবন সোধ্ানও হটয়টে। 
এই ধ্ারণার িিিতথী হটয় বিশ্বায়নটক সেসযা বতবরর সহায়ক বহসাটি না লভটি সোধ্াটনর সহায়ক িো আেরা স্বাগত 
জানাটিা। 
 
 
তথ্যসূত্র : 

 ১.   এজাজ আহটেদ্, সাংসৃ্কবত ও বিশ্বায়ন, অবেয়কুোর িাগচী সম্পাবদ্ত, বিশ্বায়ন ভািনা-দু্ভথািনা (বদ্বতীয়  
      েণ্ড), নযািনাে িুক এটজবন্স প্রাইটভ  বেবেট ড, কেকাতা, লসটেম্বর ২০০৮, েৃ. ২৬৯ 
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