জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন অিীষ্ঠসমূহ
অিীষ্ঠ ১:বহুত্ব-ভিভিক, ববভিত্রময় এবং অন্তিভু ভিমূলক জ্ঞান-ভিভিক সমাজসমূহ
দাভয়ত্বপভনু ও স্বচ্ছ জ্ঞান-কাঠামমা, এবং জজন্ডার, অভিবাসী, প্রভিবভিিা এবং অপরাপর
সভরক্ষার অিামব যারা বাদ পমেমেন, িামদর জনযও|
অিীষ্ঠ ২: জন-জকভরিক জ্ঞান-ভিভিক সমাজসমূহ
সবার জনয ভিক্ষা, বাক-স্বাধীনিা, িথ্য ও জ্ঞামন ববভিক অভিগমযিার ভিভিমি বযভির
আত্ম-ভনধুারণ এবং সাংস্কৃভিক ও িাষা-ভিভিক ববভিত্রময়িার প্রভি শ্রদ্ধা|
অিীষ্ঠ ৩: স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামমার িভিিালীকরণ
স্থানীয় বাস্তবিা ও স্থানীয় জ্ঞামনর ভিভিমি সহমযাভগিা এবং পভরভস্থভি-জকভরক
জযাগামযাগ|
অিীষ্ঠ ৪: জ্ঞামনর অংিীদাভরত্ব
সৃভিিীল ও সমৃদ্ধ সমাধামনর পভরিালনায় জসক্টর এবং ভবভিন্ন জপিার সীমাবদ্ধিা
অভিক্রম কমর সকল অংিীজমনর জ্ঞান-ভিভিক অংিীদাভরত্ব
অিীষ্ঠ ৫: জ্ঞান-ভিভিক নগরসমূহ এবং িহর-গ্রামমর সংযভভি
ববভিিযপূণ,ু উমেিযমূলকিামব গঠিি জ্ঞান-ভিভিক িহরগুমলা িামদর জ্ঞান-সম্পভকু ি
কাযুক্রমমক এমনিামব স্বীকৃ ভি জদমব এবং গ্রহণ করমব জযন গ্রামীণ এলাকাগুমলা জ্ঞানভিভিক সমামজর অংমি পভরনি হয়|
অিীষ্ঠ ৬: উন্নয়ন সংস্থাসমূমহ উন্নি জ্ঞান-ভিভিক জকৌিল
উন্নি জ্ঞান-বযবস্থাপনা জকৌিলসমূমহর পািাপাভি জ্ঞান-কাঠামমামি এবং স্থানীয় জ্ঞামনর
িভিিালীকরমণ উন্নয়ন সংস্থাসমূমহর িূ ভমকার স্বীকৃ ভি|
অিীষ্ঠ ৭: জ্ঞামনর আহরণ, সংরক্ষণ এবং গণিন্ত্রায়ন
ভিভজটাল ঐভিহয, পাঠাগার, জাদভঘর এবং আকু াইিসহ বভভদ্ধবৃভিক ঐভিমহযর সভরক্ষা| সভলি
অভিগমযিা এবং জ্ঞামনর বযবহামর সভমযামগর সমিা|
অিীষ্ঠ ৮: সভষম এবং গভিিীল জ্ঞামনর বাজারসমূহ
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বযভিগি জ্ঞান-ভিভিক জসবার প্রসামর সভষম বাজার পভরভস্থভির ভিভিমি স্থানীয় জ্ঞানভিভিক বাজামর বযভিখামির সভক্রয় ও প্রাসভিক িূ ভমকা পালন|
অিীষ্ঠ ৯: ভনরাপিা ও জটকসই
উদীয়মান জ্ঞান-ভিভিক সমাজসমূহ কিৃু ক অভনশ্চয়িা এবং জনভিবািক প্রিামবর
প্রিমন|
অিীষ্ঠ ১০: আইভন জ্ঞান
আইভন কাঠামমা-ভিভিক সবুবযাপী জ্ঞান জনগমনর প্রকৃ ি িাভহদা পূরণ করমব;
নাগভরকগণ িামদর অভধকার সম্পমকু জ্ঞাি হময় িা প্রময়ামগ সক্ষম হমব|
অভিষ্ঠ ১১: উন্নি জ্ঞান-ভিভিক জযাগযিা এবং জ্ঞান-ভিভিক কমু
বযভির সকল ধরমনর জ্ঞান-ভিভিক কামজ এবং সংগঠনসমূমহর জ্ঞান বযবস্থাপনায়
উচ্চির জযাগযিার বযবহার হমব| জ্ঞান-ভিভিক জসবার জপিাজীবীরা

উচ্চ জযাগযিা-

সম্পন্ন হমব এবং জ্ঞান-ভিভিক কমীমদর সভরক্ষা প্রদান করমব।
অভিষ্ঠ ১২:

উচ্চ ভিক্ষা প্রভিষ্ঠানসমূহ সভক্রয় িভ ভমকা পালন করমব|

ভবমির প্রকৃ ি সমসযার সমাধামন ভবিভবদযালয়সহ উচ্চ ভিক্ষার অপরাপর প্রভিষ্ঠানসমূহ
নিভ ন এবং অন্তিভু ভিমূলক মমিল বযবহার করমব|
অিীষ্ঠ ১৩: সবার জনয িথ্য-প্রযভভি
জ্ঞামনর সম্প্রসারমণ ভবকল্প বা প্রিভলি পদ্ধভির ভবঘ্ন না ঘটিময়ই জ্ঞামনর আহরমণ এবং
জযাগামযাগ ও সংলামপ িথ্য-প্রযভভি বযবহৃি হমব|
অভিষ্ঠ ১৪: জ্ঞান-ভিভিক সমাজ-সমূমহর মূমল ভিল্প- সংস্কৃভি
জ্ঞান-ভিভিক সমামজর মূল উপাদামনর মমধয রময়মে সাভহিয, ভিল্প ও ভিত্র-কলা এবং
ধমু ও আধযাভত্বকিা|
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প্রথম খণ্ড
জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ননর কার্য সূচী
িূ ভমকা:
২০১৫ সামলর জসমেম্বমর, জাভিসংমঘর সাধারণ পভরষমদর সদসয রাষ্ট্রসমূহ দাভরদ্র্য, ভলি
ববষময এবং জলবায়ভ পভরবিু নসহ ভবিসম্প্রদাময়র ভবভিন্ন িযামলঞ্জ জমাকামবলায় জটকসই
উন্নয়ন অিীষ্ঠসমূহ (এসভিভজ) নামম এক
(ইউএন, ২০১৫)।

‘সভষম

রূপান্তরকামী এমজন্ডা অনভসমথ্ুন কমর

ও সমভিি পদ্ধভিমি’ ভিনটি মাত্রার: অথ্ুননভিক, সামাভজক

ও পভরমবিগি’ জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ঠসমূহ অজুমন জাভিসংঘ এবং এর সদসয রাষ্ট্রসমূহ
অিীকারবদ্ধ হয় (ইউএন, ২০১৫)।

জটকসই উন্নয়ন অভিিসমূমহর মমধয দাভরদ্র্য

ভবমমািন, অসমিার ভবরুমদ্ধ লোই, পৃভথ্বীর সংরক্ষণ এবং 'জটকসই, অন্তিভু ভিমূলক এবং
জটকসই অথ্ুননভিক প্রবৃভদ্ধ' অন্তিভু ি (ইউএন,২০১৫,৬)|
জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ঠসমূমহর মাধযমম আন্তজুাভিক উন্নয়ন কমুসূভির রূপমরখা ২০৩০
সাল পযুন্ত ভনধুাভরি হয় যা সামমনর ভদনগুভলমি উন্নয়ন নীভি ও অনভিীলমনর জক্ষমত্র
বযাপক প্রিাব ভবস্তার করমব| এই প্রথ্মবামরর মি উন্নি এবং উন্নয়নিীল উিয়
জদিসমূমহর অথ্ুননভিক, সামাভজক এবং পভরমবিগি উন্নয়মনর ববভিক প্রমিিা
সমভিিিামব সম্পাভদি হমব| ববভিক সমসযার সমাধামন দীঘুভদমনর খভন্ডি প্রয়ামসর
ভবপরীমি এটি এক উমেখমযাগয পদমক্ষপ| জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ঠসমূহ অজুমন প্রিযক্ষ
প্রিাব জেমল এমন জ্ঞান-ভিভিক ভবভবধ িযামলঞ্জ জমাকামবলায় জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন
কাযুসূিী এমনিামব প্রভণি হময়মে যা একটি সমভিি রূপমরখা প্রদামনর মাধযমম
এসভিভজমক সরাসভর সহায়িা প্রদান করমব| জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন কাযুসূিী, জ্ঞামনর
সামাভজক ও অথ্ুননভিক মামনর একটি দূরদৃভির রূপমরখা িভ মল ধমর, জযখামন জ্ঞামনর
রূপান্তরমূলক িভিমক বযবহার কমর একটি অন্তিভু ভিমূলক, বহুত্বধমী জ্ঞান-ভিভিক
সমামজর উন্নয়ন সাধন করা যায়| আমরা মমন কভর বযভি, কভমউভনটি, বযবসা-প্রভিষ্ঠান,
সরকার এবং আন্তজুাভিক সম্প্রদায়, সবার জনযই জ্ঞান একটি অপভরহাযু ভবষয় এবং এ
কারমণই িা জটকসই উন্নয়মনর এক সহজাি অংি|
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নমলজ মযামনজমমন্ট অভিয়ার উমদযামগ ও পভরিাভলি এবং সভিীল সমাজ, বযবসাপ্রভিষ্ঠান ও ভিক্ষাভবদমদর সমিময় গঠিি আন্তজুাভিক এক জকায়াভলিন এই জ্ঞানভিভিক উন্নয়ন কাযুসি
ূ ী প্রণয়ন কমরমে, জযখামন এসভিভজ’র উচ্চাভিলাষী অভিিসমভহ
বাস্তবয়মন জ্ঞান ভকিামব অবদান রাখমি পামর িারই একটি সবুসম্মি রূপমরখা িভ মল
ধরা হময়মে|বিু মান জলখাটি িলমান কামজর অংি| প্রাথ্ভমক পযুাময় ভবভিন্ন সমামজর
এবং ভবভিন্ন অঞ্চমলর ৫০ জন বযভির ভলভখি ভববৃভির আমলামক এই ভনবিটি প্রভণি
হময়মে|বিু মান প্রকািনায় এই ধরমনর ভববৃভির সংখযা ৭৩-এ উপনীি হময়মে| এই
ভববৃভিসমূহ জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়মনর জক্ষমত্র দৃভিিিী, ভবষয় এবং ভবমবিনামবামধর
ববভিত্রময়িামক পভরস্ফভ ট কমরমে|
ঘ াষণা
আমরা স্বীকৃ ভি জদই জয জ্ঞান এবং িার বযবহার জয জকান উন্নয়ন ও প্রগভির
অনভঘটক| জটকসই উন্নয়ন এমজন্ডার একটি অপভরহাযু উপাদান হল জ্ঞান-ভিভিক
উন্নয়ন কাযুসূিী| আমামদর ভবমবিনায় জাভিসংমঘর এসভিভজসমূহ প্রিযক্ষিামব জ্ঞামনর
সামথ্ সম্পৃি| আর জ্ঞান হল এক মানবীয় কমুকান্ড, জকান বস্তুগি সম্পদ নয়, যা
ভনমজর িভবষযি বিরী কমর| িাভন্ত, দাভরদ্র্ হ্রাস, সভস্বাস্থয আর পভরষ্কার পাভন- সব ভকেভ ই
জ্ঞামনর পদ্ধভিগি এবং সমভিি প্রময়ামগর উপর ভনিু রিীল| একটি জটিল জ্ঞানকাঠামমা এর মমধয অন্তিভু ি, জযমন: জ্ঞামনর অভিগমযিা, ভিক্ষণ, আদান-প্রদান, জযৌথ্সৃজন, উদ্ভাবন, প্রময়াগ, বযবহার, ভিন্তন,পভননুবীকরণ এবং জ্ঞামনর সংরক্ষণ ও
অবযাহিকরণ|জ্ঞান-ভিভিক সংস্কৃভি, দৃভিমকাণ এবং অভিলামষর ববভিত্রময়িার প্রভি শ্রদ্ধা
জপাষণ কমর জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন কাযুসূিী একটি ববভিক জ্ঞান কাঠামমা গমে িভ লমি
িায় জযখামন ভনমদু িনামূলক নীভিমালা, জ্ঞামনর জনয সংলামপর প্রভিপালন ও সমবুাপভর
ববভিক জ্ঞান-কাঠামমার িভিিালীকরমনর মাধযমম সেলিামব এসভিভজ অজুমন অবদান
রাখমি পামর|
আমামদর যভভি হল, জ্ঞান একইসামথ্ বভভদ্ধবৃভিক, আমবগীয়, আধযাভত্বক এবং অিযাবিকীয়
উপাদান| জ্ঞামনর জয জকান ধরমনর বভহিঃপ্রকাি-বিভল্পক এবং ধমীয়, জ্ঞান-ভিভিক
সমামজর সভসংহি ও পূণুাি অনভধাবমন অবদান রাখমব, যা জনগণমক

আর জবভি

সভক্রয় ও সভখী মানব হমি সমথ্ুন জযাগামব| মানবাভধকামরর ভিভিমি একটি উন্নি
জ্ঞান-ভিভিক সমাজ গঠমন জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন কাযুসূিী িার প্রয়াস িাভলময় যামে,
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যার জকরভবন্দভমি রময়মে মানভমষর সকল ধরমনর বভভদ্ধবৃভিক, আমবগীয় এবং
অিযাবিকীয় গুনাবলী ও িাভহদাসমূহ, স্বাধীনিার স্বীকৃ ভির সামথ্ দাভয়ত্বিীলিা, এসভিভজ
অজুমন স্ব স্ব জক্ষমত্র অবদান রাখা, ভনমজমদর িভবষযি গমে জিালা এবং ববভিক জ্ঞামনর
অংিীদাভরমত্বর জক্ষমত্র সহমযাভগিা প্রদান| জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন কাযুসি
ূ ী বযভিবগু,
পভরবারসমূহ, কভমউভনটি, সংস্থাসমূহ, এবং বযবসা-প্রভিষ্ঠান োোও স্থানীয়, জািীয়, আঞ্চভলক
এবং আন্তজুাভিক পযুাময়র সকল সরকারী প্রভিষ্ঠানমক লক্ষয

কমর কাজ করমব| জ্ঞান-

ভিভিক সমামজর অগ্রগভিমি উমেভখি সকল সকল সংস্থার অবদামনর প্রময়াজন রময়মে|
এসভিভজর মমিাই আমামদর এই ভিিন

সকল উন্নি এবং উন্নয়নিীল জদিসমূমহর

জনয প্রাসভিক|
জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ
অিীষ্ঠ ১:বহুত্ব-ভিভিক, ববভচত্রময় এবং অন্তিভয ভিমূলক জ্ঞান-ভিভিক সমাজসমূহ
১.১ আমামদর জ্ঞান-কাঠামমামক হমি হমব অন্তিভু ভিমূলক, নযায়সম্মি,দাভয়ত্বপভনু,
জবাবভদভহমূলক এবং স্বচ্ছ| এটি প্রিযক্ষিামব আমামদর জ্ঞান-ভিভিক সমামজর িভরত্র
ভনধুারণ করমব, জকননা, জ্ঞামনর সম-অভিগমযিা বযভিমরমক জকান সমামজর পমক্ষ
সভমযামগর সমিা ভনভশ্চি করা যায় না|
১.২ আমরা জ্ঞান-কাঠামমা পদ্ধভির পমক্ষ কারণ িা জনগণ, প্রভিষ্ঠান এবং
সংস্থাসমূহমক িামদর ববভিত্রপভনু জ্ঞামনর মাধযমম সংমযাগ ঘটিময় থ্ামক|
১.৩ আমরা ভিভজটাল এবং জ্ঞান-ভবিাজনসহ ভবমিষি: বাভলকা এবং নারীমদর,
সংখযালঘভমদর, প্রভিবিীমদর এবং অনযানয ঝভুঁ ভকপূণু জনমগাভষ্ঠর মমধয, সকল ধরমনর
ভবিভির ভনরসমনর উপর গুরুত্বামরাপ কভর|
১.৪ িলমান ভবিায়মনর যভমগ সংস্কৃভি এখমনা, শুধভমাত্র রাজননভিক জক্ষমত্র নয়, আমামদর
প্রািযভহক জীবমনও, সহমযাগী ভহমসমব কাজ কমর থ্ামক| অভিবাসন এই প্রভক্রয়ার একটি
সহজাি অংি এবং অভিবাসীমদর জ্ঞান ববভিক সহমযাভগিার জক্ষমত্র প্রাসভিক|
সাধারনিামব অভিবাসমনর সভভবধা এবং অসভভবধার িারসাময আনার জক্ষমত্র
অভিবাসীমদর বযভিগি মযুাদার প্রশ্নটি একটি প্রাথ্ভমক ভবষয়| এর বাইমর, অভিবাসীর
জ্ঞামনর সম্ভাবনামক অভিবাসীর স্বীয় জদিমক এবং অভিবাসীমক স্বাগি জানামি প্রস্তুি
জদিমক উন্নয়মনর জক্ষমত্র সম্পদ ভহমসমবই ভবমবিনায় ভনমি হমব|
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অিীষ্ঠ ২: জন-ঘকভরিক জ্ঞান-ভিভিক সমাজসমূহ
২.১ ববভিক জ্ঞামনর কাযুসূিীর জক্ষমত্র নারী-পভরুষ ভনভবুমিমষ ভবি-নাগভরমকর বযভিগি
জ্ঞানমক সবধরমনর ভবমবিনার জকরভবন্দভমি ভনমি হমব| বযভির জীবন এবং িভবষযি
ভনধুারমণ, ভনমজর স্বামস্থর যত্ন জনয়ার জক্ষমত্র, নাগভরক এবং মানবাভধকার অজুমন, ভনমজর
সক্ষমিা বৃভদ্ধমি, সভন্দর কমুপভরমবি প্রদামন, নযায়সিি আয় বিভরমি, অপ্রিযাভিি
পভরভস্থভির জমাকামবলায় বা নিভ ন পভরমবমি খাপ খাইময় ভনমি, দাভয়ত্বিীলিার সামথ্
জিাগ করমি, পভরমবি এবং বনযপ্রাণী সংরক্ষমণ এবং সমবুাপভর, সমামজর সামাভজক ও
অথ্ুননভিক উন্নয়মন পভরপূণুিামব অবদান রাখমি জ্ঞান একটি উৎসয ভহমসমব ভবমবভিি|
২.২ সকমলর জনয উচ্চমামনর ভিক্ষা, বাক-স্বাধীনিা, সঠিক সমময়

িমথ্য এবং

যথ্াযথ্িামব জ্ঞামনর সবুজনীন অভিগমযিা, এবং সংস্কৃভি ও িাষাগি ববভিমত্রর প্রভি
শ্রদ্ধা অপভরহাযু ভবষয়|
২.৩ বৃহির জনমগাভষ্ঠর উপর ক্ষভিকর প্রিাব জেলার উমেমি জকান বযভি বা জগাভষ্ঠর
প্রমামনর বযাপামর অজ্ঞিা

এবং জ্ঞামনর অপবযবহামরর ভবরুমদ্ধ আমরা একটি জজাট

গমে িভ ভল|
অিীষ্ঠ ৩: স্থানীয় জ্ঞান-কাঠানমা
৩.১ এক িভিিালী স্থানীয় জ্ঞামনর পভরভিভি, সংস্কৃভি, নীভি, প্রভিষ্ঠান, অংিীদাভরত্ব এবং
প্রভক্রয়াসমূহ ভবমির সহমযাভগিায় জটকসই উন্নয়মনর জনয ভনমজমদর ভনজস্ব িভবষযি
ভস্থর ও সৃভিমি জদিগুমলামক সহায়িা করমব| এর েমল জদিগুমলা অভধকির উন্নি
জদিগুমলার কাে জথ্মক খভন্ডি জ্ঞামনর উপর ভনিু রিীলিার হাি জথ্মক জরহাই
পামব|স্থানীয়-নগর-আঞ্চভলক জ্ঞামনর অংিীদাভরমত্বর জক্ষমত্র স্থানীয় নাগভরক ও
অংিীজমনর অন্তিভু ভি এবং স্থানীয় জ্ঞান-প্রভক্রয়ামক ভবমবিনায় ভনমি হমব| স্থানীয়
িথ্যমক জনগমনর জনয অবাধ কমর জদয়া হমল িা নাগভরকমদর ক্ষমিায়ন কমর
গণিাভন্ত্রক সংলাপমক িভিিালী করমব| সভস্থ জ্ঞান-কাঠামমা সকল নাগভরমকর জ্ঞামনর
মাধযমম গমে উমঠ|
৩.২. সভস্থ জ্ঞান-কাঠামমা জযাগামযাগ ও সহমযাভগিা এবং সম-দৃভি এবং সবার জনয
সমান লমক্ষযর ভিভিমি গমে উমঠ| এই প্রভক্রয়াটি, ভিক্ষাভবদ, বযবসায়ী, সরকার ও
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নাগভরকমদর ভসমেম-ভনিু র লমক্ষর পভরবমিু , জযাগযিা-ভিভিক হওয়ায় িা সমাজমক জয
জকান িযামলঞ্জ জমাকামবলার এবং সভমযামগর সদ্ব্যবহামরর সক্ষমিা জযাগায়|এই জ্ঞানকাঠামমা বহু-ভবষয়ভিভিক সংলাপ, িথ্য ও জ্ঞামনর পারস্পভরক আদান-প্রদান এবং
অন্তিভু ভিমূলক, অংিগ্রহনমভখী সমামজর উন্নয়মন সহায়িা কমর থ্ামক|
৩.৩ এই সমিযর অভধকির স্বীকৃ ভির প্রময়াজন জয, স্থানীয় বাস্তবিা এবং ভবদযমান
স্থানীয় জ্ঞামনর আমলামকই জ্ঞামনর উন্নয়ন সাধমনর প্রয়াস ভনমি হমব| ববজ্ঞাভনক ও
কাভরগরী জ্ঞামনর বযবহামরর জক্ষমত্র স্থানীয় জপ্রক্ষাপট এবং স্থানীয় মূলযমবাধ, সংস্কৃভি
এবং জ্ঞামনর প্রভি

যথ্াযথ্ সম্মান প্রদিুমনর প্রময়াজন রময়মে| এ জক্ষমত্র স্থানীয় এবং

আঞ্চভলক প্রভিষ্ঠানসমূমহর জনিৃ মত্বর বা জ্ঞান-ভিভিক অংিীদাভরমত্বর প্রভক্রয়া সােমলযর
আিাবযঞ্জক সূত্র হমব|
৩.৪. বযভি, কভমউভনটি, ভবমিষজ্ঞ এবং সামভগ্রক জ্ঞান এবং এসব জক্ষমত্র িাষার
িূ ভমকামক ভবমবিনায় ভনময় একটি বহুমভখী জ্ঞামনর পথ্ জবমে জনয়া উভিি|
৩.৫ ক্ষভ দ্র্-নৃমগাভষ্ঠর এবং িামদর স্বিন্ত্র িাষার-বযবস্থামক স্বীকৃ ভি ভদমি হমব ও সমথ্ুন
জযাগামি হমব|
অিীষ্ঠ ৪: জ্ঞাননর অংশীদাভরত্ব
ভবভিন্ন জ্ঞামনর সমাহার জথ্মক জকান ভবষময় কাযুকর সভেল জপমি ও পৃভথ্বীর সৃভিিীল
সম্ভাবনামক কামজ লাগামি িাইমল ভবষয়-ভিভিক জ্ঞামনর অংিীদাভরত্ব অপভরহাযু|এজনয
সম্মি নীভিমালা ও ভিিমনর আমলামক ভবভিন্ন ভবষয়-ভিভিক জ্ঞামনর অংিীদাভরমত্বর
মমধয কাযুকর সংমযামগর প্রময়াজন| জ্ঞামনর অংিীদাভরমত্বর মমধয জ্ঞামনর সকল ধরমনর
প্রভক্রয়া জযমন: জ্ঞামনর আদান-প্রদান,সহকমীমদর সামথ্ ভিক্ষণ, জযৌথ্-সৃজন ও উদ্ভাবন,
বযবহার, সংরক্ষণ এবং আমরা অমনক ভবষয় অন্তিভু ি|
৪.১ ভবষয়-ভিভিক জ্ঞামনর অংিীদাভরমত্বর জক্ষমত্র এটি ভনভশ্চি করমি হমব জয,
অনযানযমদর কামজর অনভরূপ কাজ না কমর জ্ঞামনর ভবভবধ উমদযাগ জযমন: ওময়ব
জপাটুাল ও জনটওয়াকু যা ভকনা ভনজ ভনজ গুমনই ভিন্নধমী, জসগুমলা জযন পরস্পমরর
পভরপূরক হয়|
৪.৩ ববভিক জ্ঞামনর সম্পদ ও দৃভিিভির ববধিা এবং স্থানীয়করমনর জক্ষমত্র িহর ও
কভমউভনটি জ্ঞামনর মি নগর ও আঞ্চভলক জ্ঞামনর অংিীদাভরত্ব অিীব গুরুত্বপূনু| একটি
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িভিিালী, উন্মভি ও স্বচ্ছ স্থানীয় জ্ঞামনর পাটুনারিীপ, জ্ঞামনর ভবভনময়মক বাস্তববাদী,
বযবহাভরক, এবং স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামমায়

(প্রভিষ্ঠান, বাজার এবং সংস্কৃভি)মপ্রাভথ্ি হমি

সহায়িা করমব|
৪.৪ উন্নি এবং উন্নয়নিীল জদমির বযভি-খামির এবং সরকারী জ্ঞান-জসবা
প্রদানকারীমদর সহমযাভগিা সমৃদ্ধ ভদগমন্তর সম্ভাবনা বিরী কমর|সরকামরর সমথ্ুন আর
সাংগঠভনক দৃঢ়িার মাধযমম জ্ঞান ও বাজামরর নিভ ন সম্ভাবনা হমি পামর|ভবভিন্ন
প্লাটেমু ভবমদমি জিৌি ও ভিভজটাল জ্ঞামনর জসবা প্রদামন, ভবমিষি: ক্ষভ দ্র্ ও মাঝাভর
বযবসা-প্রভিষ্ঠান, ভিক্ষা প্রভিষ্ঠান এবং জবসরকারী সংগঠনসমূহমক সহমযাভগিা প্রদান
করমি পামর|
অিীষ্ঠ ৫: জ্ঞান-ভিভিক নগরসমূহ এবং শহর-গ্রানমর সংর্ভভি
৫.১ ভবস্তৃি জ্ঞান-কাঠামমার স্বািাভবক জক্ষত্র ভহমসমব নগরগুমলা জ্ঞান-ভিভিক সমামজর
অগ্রগভিমি গুরুত্বপূনু িভ ভমকা পালন কমর| একটি িারসামযপভনু জ্ঞান ও উদ্ভাবন- যা
সেল জ্ঞান-ভিভিক সমামজর জকরভবন্দভ, িা জথ্মক

জথ্মক জ্ঞান-ভিভিক নগরগুমলা

িামদর মান বিরী কমর থ্ামক|
৫.২ জ্ঞান-ভিভিক নগরগুমলার এই অগ্রভন অবস্থামনর কারমণ সমামজর সকল ধরমনর
িযামলমঞ্জর জমাকামবলায় গ্রামীণ এলাকার সামথ্ জ্ঞান আদান-প্রদামন িামদর উপর এক
দাভয়ত্ব বিরী হয়|
অিীষ্ঠ ৬: উন্নয়ন সংস্থাসমূনহ জ্ঞান-ভিভিক ঘকৌশল
৬.১ জ্ঞান-সম্পভকু ি ভবষময়র উপর উচ্চ সমিিনিা ও স্পিুকািরিা এবং উন্নয়মনর
জনয জ্ঞান-বযবস্থাপনার সক্ষমিা, উন্নয়ন সংস্থা- বহু-পাভক্ষক জথ্মক স্থানীয় জবসরকারী
সংস্থা উন্নয়ন সংস্থা- সবার জনযই জরুভরিামব প্রময়াজন| উন্নয়ন কামজর জযাগযির
বাস্তবায়মন জাভিসংমঘর অিযন্তমর এবং উন্নয়ন সহমযাভগিার সকল পযুাময়র
অংিীদারমদর জ্ঞান-ভিভিক কাজ, জ্ঞান বযবস্থাপনা এনং জ্ঞান-ভবষয়ক রাজনীভির
সক্ষমিার িভিিালীকরণ একটি পূবুিিু |
৬.২ উন্নয়ন সংস্থাসমূহমক জখয়াল রাখমি হমব জয িামদর আভথ্ুক ক্ষমিা এবং জ্ঞামনর
আভধকয িামদর ভনমজমদর জনযই অসভভবধার কারণ হমি পামর| সকল উন্নয়ন
জপিাজীবীমক এবং সংস্থাসমূহমক িামদর কামজর ধরণ, সােলয, এবং উন্নয়মনর উপর
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িামদর প্রিাব, ভবমিষি উন্নয়নিীল ভবমি জ্ঞামনর ভবকাি

ও স্বািন্ত্রয

সম্পমকু , ভবিদ

ভিন্তা করমি হমব|
৬.৩ উন্নয়নিীল জদিগুমলার সহমযাভগিার লমক্ষযই প্রিূ ি আভথ্ুক সম্পমদর সংস্থান করা
হয়, িমব এর েমল জদিগুমলার আত্মভনিু রিা, জ্ঞান-কাঠামমার এবং সমামজর পারস্পভরক
সংমযামগর ভবষয়গুমলা ক্ষভিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থ্ামক| বযাপক আভথ্ুক সংভিিিাসম্পন্ন
উন্নয়ন সহমযাভগিার জক্ষমত্র স্থানীয় জ্ঞামনর বযবহার এবং জ্ঞান-ভিভিক কাঠামমা ও
বাজামরর উপর িার প্রিাবমক পরীক্ষা-ভনরীক্ষা কমর জদখমি হমব|
৬.৪ এমক অমনযর অনভরুপ কাজ না কমর উন্নয়ন সংস্থাসমূহমক জ্ঞান-কাঠামমার
পভরপূরক িূ ভমকা ভনধুারণ কমর পরস্পমরর সামথ্ একমত্র কাজ করমি
হমব|উদাহরণস্বরূপ: জকান একটি সভভনভদু ে ভবষময় অমনকগুমলা জপাটুাল ও প্লাটেমু
একটি কাঠামমার আওিায় এমন পরস্পর কাজ করমি হমব|
৬.৫ স্থানীয় জ্ঞান-ভিভিক উন্নয়ন জকৌিল ও কমুপভরকল্পনা, স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামমার
িভিিালীকরমণ, এবং স্থানীয় জ্ঞান-জসবার ববভিমত্র সহায়িা প্রদামনর জক্ষমত্র উন্নয়ন
সংস্থাসমূহমক সময়মি এবং পযুাপ্তিামব সাো ভদমি হমব|
৬.৬ কভমউভনটি অে প্রাকটিস (ভসওভপ), উন্নয়মনর জনয জ্ঞান-বযবস্থাপনা মমিাই এক
ভবমিষ ধরমনর পাটুনারিীপ জযখামন জপিাজীভবরা উন্নি অনভিীলন গমে িভ লমি একমত্র
কাজ কমরন| ববভিক ভমথ্ভিয়ায় এই ভসওভপগুমলা দভরবভিু িামব অবস্থান করমলও সারা
পৃভথ্বী জথ্মক জ্ঞাভন বযভিমদর জমো কমর জটকসই উন্নয়মন গুরুত্বপূনু অবদান রাখমি
পামর|
অিীষ্ঠ ৭: জ্ঞাননর আহরণ, সংরক্ষণ এবং গণতন্ত্রায়ন
৭.১ জ্ঞামনর আহরণ, সংরক্ষণ ও িা িভবষযি প্রজমন্মর কামে জপৌমে ভদমি লাইমেভর,
জাদভঘর, আকু াইি ও অনযানয প্রভিষ্ঠানসমূহ জ্ঞান-ভিভিক সমামজর অগ্রগভিমি
অপভরহাযু| সহমজই জ্ঞামনর এই অভিগমযিায় ও িার বযবহামর সকমলর জনয সমান
সভমযামগর ভবধান জ্ঞামনর গণিন্ত্রয়ামন একটি গুরুত্বপূনু উপাদান|
৭.২ ভিভজটাল ভমভিয়ার দীঘুমময়াদী সংরক্ষণ এবং বইময়র ভিভজটাইমজিন এই সমময়র
ভবদযমান িযামলঞ্জসমূমহর অনযিম|
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৭.৩ বভভদ্ধবৃভিক ঐভিমহযর ভনরাপিা ও রক্ষনামবক্ষমনর ভবষয়গুমলা ববজ্ঞাভনক, সাংস্কৃভিক
এবং অনযানয বযভি-খামির প্রভিষ্ঠামনর উপর ভনিু রিীল যারা এমক্ষমত্র জকৌিল ভবমিষ
বযবহার কমর| জ্ঞামনর আহরণ ভবমিষ জপিাভজভব বা বযভির উপর ভনিু রিীল, যারা
প্রময়াজনভযায়ী িামদর সামথ্ অভিজ্ঞিার আদান-প্রদান করমি পামর|
অিীষ্ঠ ৮: সভষম এবং গভতশীল জ্ঞাননর বাজারসমূহ
৮.১ উন্নি জ্ঞান-ভিভিক সমাজগুমলা বযভিখামির জ্ঞান-জসবার মাধযমম িামদর আভথ্ুক
সমৃভদ্ধ অজুন কমর থ্ামক| বযবসা-প্রভিষ্ঠানগুমলা িামদর জ্ঞানমক সম্পমদ (মযমন:
কনসাভটং, প্রভিক্ষণ, অধযাপনা, গমবষণা, উন্িাবন, উন্নয়ন, জযাগামযাগ, প্রমকৌিল এবং
এজািীয় আমরা অমনক ভকেভ রূপান্তর করমি িায়, যা দ্রুি বধুনিীল জ্ঞান-ভিভিক
অথ্ুনীভির একটি অংি
সমামজর

| একটি

সভষম ও গভিিীল জ্ঞামনর বাজার জ্ঞান-ভিভিক

উন্নয়মন প্রময়াজনীয়| জয জকান ধরমনর উন্নয়ন সহমযাভগিার নামম বাইমর

জথ্মক উমে এমস জ্ঞান-জসবা ভদময় আবার উধাও হময় যাওয়ার পভরবমিু অবিযই
স্থানীয় জ্ঞামনর বাজার ও জ্ঞামনর ভিমল্পামদযািার িভিিালী করা উভিি|
৮.২ সরকারী অথ্ুায়মন জকান উপাি ও িথ্য বিরী হমল িা জনগমনর জনয উন্মভি
থ্াকা উভিি| জ্ঞানমক একটি ববভিক সম্পদ ভহমসমব স্বীকৃ ভি জদয়া এবং িার প্রসামর
কাজ করা উভিি|
৮.৩ আময়র এবং সম্পদ-সৃভির উৎসয ভহমসমব বযভির জ্ঞান-জসবামক ভনরাপিা প্রদান
করা এবং িার প্রসার করা উভিি| উন্নয়নিীল ভবমি জ্ঞান জসবার সরবরামহ
উচ্চমামনর প্রভিমযাভগিা আইমনর প্রময়াগ অবিযই করমি হমব| এমক্ষমত্র স্থানীয় জ্ঞানজসবা প্রদানকারীর িভিিালীকরমন সভস্পে পক্ষপাি থ্াকমি হমব|
৯.১ ভনরাপিা এবং ঘেকসই
জয জকান নিভ ন জ্ঞান জীবন-জীভবকা উন্নি করমি পামর, িমব এমক্ষমত্র অভনশ্চয়িা
প্রিভ র, ভবমিষি যভদ এর সামথ্ নিভ ন প্রযভভি যভি থ্ামক, যার মধয বা দীঘু-জময়াভদ
প্রিাব আমগ জথ্মকই অনভমান করা যায় না| বযভির, সমামজর এবং পভরমবমির উপর
অপ্রিযাভিি জনভিবািক প্রিামবর প্রিমমনর ভবষয়মক ববভিক এবং স্থানীয় জ্ঞামনর
নীভিমি অবিযই অন্তিভু ি করমি হমব|এমন আইভন কাঠামমা হমি হমব যা নিভ ন

10

জ্ঞামনর অপবযবহার জথ্মক নাগভরক এবং সমাজমক বািাুঁমি পারমব এবং মানব জাভির
উন্নয়মন নিভ ন জ্ঞামনর দাভয়ত্বপভনু বযবহামরর প্রসার ঘটামব|
৯.২ জ্ঞামনর দাভয়ত্বপভনু বযবহামর, ভবমিষি ভনরাপিামূলক ও স্পিুকাির প্রযভভির জক্ষমত্র,
সক্ষমিার ধারাবাভহক উন্নভি এবং রক্ষণামবক্ষমনর প্রময়াজন হমব|সংভিি জপ্রক্ষাপমট
জ্ঞামনর বযবহার ও রক্ষণামবক্ষমন যথ্াযথ্ মান বজায় রাখমি হমব জযন িা সমামজর
ভনরাপিা ও স্থাভয়মত্বর জক্ষমত্র জকান ক্ষভিকর প্রিাব না জেমল|
অভিষ্ট ১০:আইভন জ্ঞান
১০. সিযিার এবং কভমউভনটি জীবমনর অনযিম ভিভি হল আইন| একটি িামলা আইন
করার পূমবু মানব জীবনমক ভনয়ন্ত্রমণ এবং অথ্ু-সামভজক অবস্থার সামভগ্রক মূলযায়মনর
জক্ষমত্র পভরপূণু জ্ঞান রময়মে বমল ধমর ভনমি হমব| এমক্ষমত্র আইভন জ্ঞামনর বাইমরও
আমরা বহুমভখী জ্ঞামনর প্রময়াজন হমব|
১০.২ বাস্তবজীবমন প্রময়ামগর উপমরই একটি আইমনর িামলা মন্দ ভনিু র কমর| এটি
অনভভমি জয বযভির অথ্বা সভম্মভলি অভধকামরর প্রভি শ্রদ্ধা প্রদিুমনর জক্ষমত্র জসই
অভধকারগুমলা সম্পমকু সমযক জ্ঞান রময়মে এবং িার ভিভিমিই আইমনর প্রময়াগ করা
হমব| আইভন জ্ঞামনর অথ্ু হল জনগমনর অভধকার সম্পমকু সমিিন হময়ই জসই আইমনর
বযবহার করা| আইভন জ্ঞান শুধভমাত্র আদালমির প্রািমন বা আইমনর ভিক্ষা-প্রভিষ্ঠামনই
জযন সীমাবদ্ধ হময় না পমে, জস

জনয আমামদর অমনক ভকেভ করমি হমব, জযমন

প্রাভিষ্ঠাভনক সংমযামগর উন্নয়মনর মাধযমম বা ভিক্ষণ প্রভিষ্ঠানমক সমথ্ুন জযাগান|
অনযভদমক সামাভজক ও প্রাকৃ ভিক ভবজ্ঞান জথ্মকও উদ্ভভ ি জ্ঞান আইন প্রণয়ন বা আইভন
ভিন্তায় অবদান রাখমি পামর| আইন বযিীি জকান উন্নয়ন নয় আবার জ্ঞান বযিীি
জকান আইন জযন না হয়|
অিীষ্ট ১১: উন্নত জ্ঞাননর ঘর্াগযতা এবং জ্ঞানভিভিক-কময
১১.১ সকল জ্ঞানভিভিক -সমামজর িভবষযি শুধভমাত্র জ্ঞামনর প্রাপযিার (ভবমিষি:
বাইমর জথ্মক আসা) উপমরই নয় বরং ভনজস্ব জ্ঞান-কাঠামমার আত্ম-ভনিু রিা,
বযবস্থাপনা, পভননুবায়ন ও টিভকময় রাখমি সমামজর জযাগযিার উপরও ভনিু র
করমব|সভিরাং, এমক্ষমত্র জয জকান বযভি, সংস্থা,কভমউভনটি এবং আন্তজুাভিক সংস্থার জনয
জ্ঞান-কমু, জ্ঞান-বযবস্থাপনা এবং জ্ঞান-রাজনীভি প্রময়াজনীয় ভবষয় ভহমসমব পভরগভণি
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হমব|সকল ভিক্ষা প্রভিষ্ঠান ও কমুসূভিমি এই ভবষয়গুমলার উপর জজার জদয়া হমল িা
জ্ঞান-ভিভিক সমাজমকই সমথ্ুন জযাগামব|
১১.২ জ্ঞান-ভিভিক সমামজর অগ্রগভিমি জয জকান বযভি অবদান রাখমি পামরন| ভিভন
রাজনীিভবদ, উমদযািা, িাকুভরজীভব বা জয জকান নাগভরকই হন না জকন, প্রমিযমকরই
িার ভিক্ষণ, ভিন্তন,সমীক্ষা, আদান-প্রদান, সংমযাগ স্থাপন, সৃজন,উদ্ভাবন, প্রময়াগ, সংরক্ষমনর,
এবং িাষা দক্ষিা এবং আন্ত:সাংস্কৃভিক জযাগযিার মি দক্ষিার উন্নয়মনর মাধযমম
িার জ্ঞামনর পভরিিুার সভমযাগ থ্াকমি হমব|
১১.৩ কুসংস্কার ও অজ্ঞিা এভেময়, নিভ ন ভবষময়র প্রভি আগ্রহী হময়, যামদর প্রময়াজন
িামদর জনয জ্ঞামনর আদান=প্রদান কমর আমরা শুধভ একটি নিভ ন পৃভথ্বীই সৃভি করব
না, আমরা মানভষ ভহমসমবও সমৃদ্ধ হব| এই দাভয়ত্বটি আমরা সরকার, ভবমিষজ্ঞ বা কৃ ভিম
বভভদ্ধমিার উপর অপুণ করমি পাভর না| প্রমক্ষপমন দৃরিা এবং বাস্তবায়মন বধযুিীল হময়
অমনক বযভির অমনকগুমলা জোট এবং দাভয়ত্বিীল পদমক্ষপ গ্রহমনর মাধযমম জ্ঞানভিভিক উন্নয়ন কাযুসি
ূ ীর সােলয অভজুি হমব|
১১.৪ এমক্ষমত্র জ্ঞান-জসবার জপিাজীভবমদর দক্ষিার উপর সভবমিষ নজর ভদমি হমব|
ভনজস্ব জপিাগি জ্ঞামনর বাইমর সমবুাচ্চ পযুাময়র উচ্চমামনর বনভিকিার গঠমনর মাধযমম
সমামজ সভিকামরর অবদান রাখার জযাগযিার পভরিয় রাখমি হমব|
১১.৫ অথ্ুননভিক মূলয বিভরর প্রভক্রয়ায় জ্ঞান-ভিভিক কমু ক্রমািময় প্রাধানয ভবস্তার
করমে| প্রভিক্ষণ, ভিক্ষকিা, গমবষণা, অনভসিান, উদ্ভাবন, পরামিু, উপমদি, জযাগামযাগ, প্রমকৌিল,
আহরণ, সংরক্ষমনর মি জ্ঞান-কমমু ভনময়াভজি বযভিরা িামদর ভবমিষ জ্ঞান-ভিভিক
কমু অবযাহি রাখমি পামর| এর মমধয সময়, অথ্ু, পভরসরসহ অপরাপর

সম্পদ অন্তিভু ি,

জযন িারা দাভয়ত্বিীলিার সামথ্ িামদর জ্ঞামনর উন্নয়ন ও অনভিীলন অবযাহি রাখমি
পামরন|
১১.৬ জয সংগঠন িার কমীমদর এবং বাইমরর সহমযাগীমদর জ্ঞান সম্ভাবনার উন্নয়ন
ঘটামব, িারাই জবভি সেল হমব| জয জকাম্পাভন বা সমাজ ববভিত্রময় ভিক্ষা এবং নমনীয়
কযাভরয়ার মমিল গোর মি বযভিমক উচ্চমামনর সম্ভাবনার সভমযাগ বিরী কমর জদমব,
িারা অনযমদর িভ লনায় আমরা উন্নিমামনর হমব|
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১১.৭. জ্ঞান-ভিভিক কমমুর প্রিভলি পদ্ধভিমি জ্ঞান-কমীমদর স্বাস্থযগি ঝভুঁ ভকর সম্মভখীন
হমি হয়| জ্ঞান-ভিভিক সমাজ ভবভনমুামনর প্রভক্রয়ায় কভম্পউটামরর বযাপক বযবহার বা
কামজর জটিলিার বৃভদ্ধর কারমণ সৃে জরামগর মি নিভ ন স্বাস্থয সমসযা জথ্মক কমী ও
প্রভিষ্ঠানমক সভরক্ষা ভদমি হমব|
অভিষ্ট ১২: উচ্চভশক্ষার প্রভতষ্ঠানসমূহ সভিয় িূ ভমকা পালন করনব|
১২.১ জ্ঞান-ভিভিক কাঠামমায় উন্নি ও উন্নয়নিীল জদমির ভবিভবদযালয়সমূহ এবং
উচ্চভিক্ষার প্রভিষ্ঠানসমূমহর গুরুত্বপূনু িূ ভমকা পালমনর সভমযাগ রময়মে|আমামদর পৃভথ্বীমক
আমরা গিীরিামব অনভধাবমন এবং মানবজাভির ভবরাজমান সমসযার ভবকল্প সমাধামনর
উপায় উদ্ভাবমন ভবিভবদযালয়গুমলার িভিিালী িভ ভমকা পালন উভিি|
১২.২ এটি জরুভর জয, ভবিভবদযালয় ও উচ্চভিক্ষার প্রভিষ্ঠানসমূমহ সৃভজি, সংগৃভহি এবং
উদ্ধারকৃ ি জ্ঞানমক ক্ষমিা এবং সম্পমদর বযবধান বৃভদ্ধমি নয় বরং ভবমির সমসযার
সমাধামন বযবহার করা উভিি| ভবিভবদযালয়সমূমহর প্রাসভিকিা বৃভদ্ধর একটি আিাবযঞ্জক
পদ্ধভি হল, ভবভিন্ন ভবষময়র উপর ভবভিন্ন ধরমনর অংিগ্রহনমূলক গমবষণা পভরিালনা
করা, যা ভবমির অভবরাম সমসার সমাধামন সকল জেকমহাল্ডারমদর সমমবি কমর
ভবজ্ঞান ও সামাভজক সীমানার গভন্ড অভিক্রম কমর ভবভিন্ন জ্ঞামনর সমিময়র মাধযমম
জ্ঞান-উৎপাদমনর

প্রভক্রয়াসমভহমক একভত্রি করমব|

১২.৩ ভবদযমান সমসযার জমাকামবলায় সক্ষমিা বৃভদ্ধমি উন্নি এবং উন্নয়নিীল
জদিগুমলার ভিক্ষাপ্রভিষ্ঠানসমূমহর মমধয সম্পকু ও জজাটমক িভিিালী করমি হমব|
সহমযাগী ভহমসমব নিভ ন জ্ঞামনর উমন্মমষ আদান-প্রদান, অভিমযাজন ও ভিক্ষমণ আগ্রহী
হওয়া একট পূবুিিু |
১২.৪ উন্নয়নিীল জদমির ভিক্ষাভবদমদর বাইমর না জরমখ িামদর সমথ্ুন জযাগায় এমন
বভভদ্ধবৃভিক জ্ঞান সৃভির নিভ ন মমিল বিরী করা উভিি|
অভিষ্ট ১৩: সবার জনয তথয-প্রর্ভভি
১৩.১ িভবষযমির জ্ঞান-সমামজ িথ্য-প্রযভভি এক গুরুত্বপূনু িূ ভমকা পালন করমব|
ইন্টারমনমটর ববভিক জ্ঞামনর সৃজমন, আদান-প্রদামন এবং অভিগমযিার সক্ষমিায়,
জযাগামযাগ ও সংলামপর পভরিালনায়, িথ্য-প্রযভভি সহায়িা করার েমল িা ববভিত্রপভনু
উন্মভি জ্ঞামনর সহজলিযিায় এবং ভবিমক পরস্পমরর কামে আনায় অবদান রাখমব|
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দাভরদ্র্িা বা স্বাক্ষরিার অিামব ইন্টারমনট জথ্মক ভবভচ্ছন্নিা জ্ঞামনর উন্নয়মন একটি
প্রধান অন্তরায়|
১৩.২ জনট ভনরমপক্ষিার এবং সম্মি কাভরগরী মান অনভযায়ী সকল িমথ্যর
ট্রাভেক/িলািল

সমিামব গুরুত্ব পামব, এই ভবমবিনায় ইন্টারমনট হল উন্মভি ববভিক

সম্পদ|ভবভিন্ন িাষা-িাষীর এপস জযমহিভ জবর হমচ্ছ জসমহিভ িব্দিান্ডামরর সামথ্
ভনিযভদমনর বযবহৃি িাষার বযবহারমকও মযাভপং করা গুরুত্বপূনু|
১৩.৩ প্রযভভিমক

যথ্াযথ্ হওয়া প্রময়াজন এবং িথ্য়-প্রযভভি সব ভকেভ র সমাধান

নয়| অনযানয মাধযম জযমন,বই, সংবাদপত্র, জটভলভিিন,জরভিও এবং মভমখামভখী জযাগামযাগ
এখমনা জ্ঞান-কাঠামমায় গুরুত্বপূনু িূ ভমকা পালন কমর|
অভিষ্ট ১৪: ভশল্প-সংস্কৃভত জ্ঞান-সমানজর ঘকরভবন্দভনত
১৪.১ ভিল্প-সংস্কৃভির মমধয সাভহিয জযমন: উপনযাস, নাটক এবং কভবিা, ভিল্পকলার
মমধয, জযমন: নাি, সিীি এবং ভথ্ময়টার, এবং ভিত্র-ভিমল্পর মমধয, জযমন: স্থাপিয, ভসরাভমক,
অঙ্কন, জপইভন্টং, েমটাগ্রাভে এবং িাস্কযু অন্তিভু ি| এসমবর মূলয অপভরসীম, িা জসই
প্রানগভিহাভসক গুহার ভিত্রভিল্প বা ভহপ-হপ সিীি, যা আমামদর অন্তমরর জীবন আর
আমবগীয় অভিজ্ঞিামক সম্মদ্ধ
ৃ কমর|
১৪.২ ভিল্প-সংস্কৃভির অন্তভনুভহি মূমলযর বাইমরও উন্নয়মন এগুমলার এক অসামানয
িূ ভমকা রময়মে| জযমকান জপ্রক্ষাপমট ও সংস্কৃভিমি অংিগ্রহনমূলক ভিভিও বা গল্পবলা
জযাগামযাগমক কাযুকর করমি পামর|সাভহিয-কমমুরও অনভরূপ সভমযাগ রময়মে| জযমন:
ভিনভয়া আমিমবর রভিি ‘ভথ্ংস েল এপাটু’ ইভিহাস বইময়র বাইমর উপনভনমবিবাদমক
বভঝমি সাহাযয কমর| ভকংবা, মভনকা আলীর রভিি ‘ভেকমলন’ জথ্মক ভবিায়ন এবং
অভিবাসমনর প্রিাব গিীরিামব অনভধাবন করা যায়|
১৪.৩ সংস্কৃভি মূলি: মানবজাভির সৃভিিীলিা, গিীর ভিন্তা, সহমভমুিা, ভবিাস, ঝভুঁ ভক
জনয়ার আগ্রহ আর পারস্পভরক শ্রদ্ধার আধার|ধমীয় ও আধযাভত্বকিার প্রকাি সমমবদনা
ও অনযমক বভঝমি সহায়িা কমর| এর সব ভকেভ ই জ্ঞানভিভিক-সমামজর গুরুত্বপূনু
ববভিিয|
১৪.৪ সকল ধরমনর সহমযাভগিার মূমল রময়মে অন্তিভু ভি, পারস্পভরক সংমযাগ, উন্মভিিা,
সিিা, সহমভমুিা এবং শ্রদ্ধামবামধর মি ধারণাগুমলা, যা বস্তুবাদী ভবমির উচ্চিম
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গুনাবলী অজুমন এবং উন্নয়মনর জনয জ্ঞামনর সৃজমন ও আদান-প্রদামন পথ্মরখার
িূ ভমকা পালন কমর|
১৪.৫ সকল সমামজরই িামদর ভনজস্ব সাংস্কৃভিক ভনদিুন ও ভিমল্প অভিগমযিা থ্াকমি
হমব, এর েমল িামদর আস্থা এবং অমনযর সামথ্ জযাগামযামগর সক্ষমিা বিরী হমব|
সমাপ্ত//
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