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Abstract 

Globalization is the so-called buzz word used extensively to refer to the socio-cultural and 

economic processes that have been dominating the current juncture in world history. It has 

become one of the most debated topics and key area of research among the policy makers, 

statesmen, corporate, politicians and academia respectively over the past few years. 

Globalization has been defined in different way. Globalization is not just an economic 

phenomenon – it also affects cultural, political, social, legal and religious life. Globalization 

at present (the post-1980 period) has marginalized many cultures across the world. On the 

other hand globalization influences cultural identity. With the development of science and 

technology, people are closer than before. They become much more concerned about their 

cultural identity. They are constantly searching for their cultural roots and defending them. 

Sociologically explaining these aspects of globalization is the theme of this article. 
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ববূভকা : বফগত কশ্লয়ক ফছয ধশ্লয যাজনীবত, অথজনীবত, গণভাধযভ প্রবৃবত মক্ষশ্লে একবি ফহুর আশ্লরাবচ্ত বফলয় 

 ধাযণা র বফশ্বায়ন ফা Globalization. দুই দক আশ্লগ বকন্তু এই ধাযণাবি অশ্লক্ষাকৃত বাশ্লফ অজানা 

বছর মফবয বাগ ভানুশ্ললয কাশ্লছ। অথচ্ এখন প্রায় প্রশ্লতযশ্লকয ভুশ্লখ ভুশ্লখ মানা মাশ্লে ‘বফশ্বায়ন’ ব্দবি। 

Malcom Waters তাাঁয „Globalization‟ (1995) গ্রশ্লে ফশ্লরশ্লছন মম, ‘মলাফার’ (Global) ব্দবি প্রায় চ্ায’ 

ফছয ুযাশ্লনা ব্দ। বকন্তু ‘মলাফারাইশ্লজন’ (Globalization); ‘মলাফারাইজ’ (Globalize) এফং 

‘মলাফারাইবজং’ (Globalizing) ব্দগুবর ১৯৬০ াশ্লরয আশ্লগ মজন্ত ফযফহৃত য়বন। তাাঁয ভশ্লত ১৯৬১ াশ্লর 

„Webster‟ অববধাশ্লন প্রথভ ‘মলাফাবরজম্ ’  ‘মলাফারাইশ্লজন’-এয ংজ্ঞা মদয়া য়। ভাজতাবিকশ্লদয 

ভশ্লধয প্রথভ বফশ্বায়ন বনশ্লয় আশ্লরাচ্না শুরু য় ১৯৬০ এফং ১৯৭০ এয দশ্লক। ১৯৬০ াশ্লর Mcluhan 

(1964) ংস্কৃবত  গণভাধযভ ম্পকজীত ফযাখযা বফশ্লেলশ্লণ „the global village‟ ধাযণাবিশ্লক বনশ্লয় আশ্লন, 

মায ভাধযশ্লভ বতবন মফাঝাশ্লত মচ্শ্লয়শ্লছন বকবাশ্লফ নতুন ধযশ্লণয প্রমুবিগত মমাগাশ্লমাগ ফযফস্থা ভগ্র বফশ্বশ্লক 

ক্রভ ংকুবচ্ত কশ্লয একবি একক ফযফস্থাশ্লত বযণত কশ্লযশ্লছ। অথজাৎ বফশ্বায়ন র এভন এক প্রবক্রয়া, মায 

ভাধযশ্লভ ভগ্র বফশ্ব একবি ‘একক বফশ্ব ফযফস্থাশ্লত’ (single global system) রূান্তবযত য়। Anthony 

Giddens (2006 : 50) বফশ্বায়শ্লনয ংজ্ঞা বদশ্লত বগশ্লয় ফশ্লরশ্লছন : “Globalization refers to the fact that 

we all increasingly live in one world, so that individuals, groups and nations become 

interdependent.” আফায Waters (1995 : 3) বফশ্বায়শ্লনয মম ংজ্ঞা বদশ্লয়শ্লছন তা র : A social process 

in which the constraints of geography on social and cultural arrangements recede and in 

which people become increasingly aware that they are receding.” Roland Robertson 

(1995:44) ail „Global Modernities‟ গ্রশ্লে John Nederveen Pieterse – এয „Globalization as 

hybridization‟ প্রফশ্লে বফশ্বায়ন ম্পশ্লকজ Albrow –য ফিফযবিশ্লক তুশ্লর ধশ্লযশ্লছন। এই ফিফয অনুমায়ী : 
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“Globalization refers to all those processes by which the people of the world are 

incorporated into a single world society, global society.” Pieters –এয ভশ্লত বফশ্বায়ন প্রবক্রয়াবি 

মমশ্লতু ফহুভুখী প্রবক্রয়া তাই এবিশ্লক ফুঝশ্লত শ্লফ বফববন্ন বদক মথশ্লক বফববন্ন দৃবিববি বদশ্লয়। মমভন অথজনীবতয 

আশ্লরাচ্নায় বফশ্বায়নশ্লক আন্তজজাবতক ফাজায ফযফস্থায প্রায, আন্তজজাবতক ্রমভবফবাজন ফযফস্থায ৃবি, ুাঁবজফাদী 

ফাজাশ্লযয প্রায ইতযাবদয বযশ্লপ্রবক্ষত মথশ্লক মদখা য়।  

 ভাজতশ্লিয আশ্লরাচ্নাশ্লত বফশ্বায়ন বকবাশ্লফ ‘বফশ্বভাজ’ (World society) ততবয কযশ্লছ তা মফাঝায 

মচ্িা কশ্লয। আফায ইবতা বফশ্বায়শ্লনয মপ্রবক্ষত মথশ্লক ‘বফশ্ব ইবতা’ (Global history) মক মদখশ্লত চ্ায়। 

Mehdi (2006 : 131) – এয ভশ্লত “Globalization, comprehensive term for the emergence of a 

global society in which economic, political, environmental and cultural in other parts of the 

world.” তাাঁয ভশ্লত উন্নত মমাগাশ্লমাগ ফযফস্থা, বযফন ফযফস্থা এফং তথয প্রমুবিয উদ্ভফ  বফকাশ্লয 

পরশ্রুবতই র এই বফশ্বায়ন। এয পশ্লরই অথজননবতক, যাজননবতক, প্রমুবিগত এফং ংস্কৃবতগত মমাগাশ্লমাগ 

ফৃবি মশ্লয়শ্লছ, মায ভাধযশ্লভ ভগ্র ভানুলজন, জনম্প্রদায় ফযফাফাবণজয, যকায প্রবৃবতয ভশ্লধয আন্তমম্পকজ 

স্থাবত শ্লে। Samir Dasgupta (2004 : 15)- এয ভশ্লত “Globalization can be defined as a process 

which denotes a transformation in the spatial organization of social relation and 

transactions. The prime features of this process is associated with several historical 

trajectories such as, universal adoption of the state system and  emergence of a globally 

interdependent economic, political, cultural, technological and Communication system. But 

simultaneously, it is also associated with the feeling of powerlessness and economic 

depression.” বফশ্বায়ন প্রবক্রয়া মম অশ্লনকশ্লক্ষশ্লেই মকান মকান মদ, জনম্প্রদায় ফা জাবতয মক্ষশ্লে বযবচ্বত 

ঙ্কি, অথজননবতক ফঞ্চনা, যাজননবতক ক্ষভতাীনতা প্রবৃবতয ভশ্লতা অনুবূবত ফা ভযা ৃবি কযশ্লছ ম বফলশ্লয় 

আভযা শ্লয আশ্লরাচ্না কযশ্লফা। বকন্তু উশ্লযাি আশ্লরাচ্না মথশ্লক এিা ফরা মায় মম, বফশ্বায়ন ফরশ্লত মফাঝায় 

এভন এক প্রবক্রয়াশ্লক, মায ভাধযশ্লভ বফববন্ন মদশ্লয ীভানা অবতক্রভ কশ্লয বফশ্লশ্বয জনগণ, অঞ্চর  মদগুবরয 

ভশ্লধয অথজননবতক, যাজননবতক, াংস্কৃবতক – এক কথায় াবফজক মক্ষশ্লে ক্রভফধজভান াযস্পবযক বনবজযীরতা 

ততবয য়। Mayo (2005) – ভশ্লত বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বফশ্লল কশ্লয তফদুযবতন গনভাধযশ্লভয মদৌরশ্লত ‘স্থান-

কাশ্লরয ংশ্লকাচ্ন’ (time – space Compression) মমভন ঘিশ্লছ মতভবন বফববন্ন মদ  ংস্কৃবতয ভশ্লধয 

মমাগাশ্লমাগ – বভথবিয়া, আদান প্রদান ফা আন্তমবনবজীরতা ফৃবি মশ্লয়শ্লছ। 

বফশ্বায়শ্লনয বতনশ্লি বদক : ফতজভান আশ্লরাচ্নাশ্লত বফশ্বায়শ্লনয বতনবি বদন (Dimension) ফা প্রকা 

(Manifestations) বযরবক্ষত য়। এগুবর র অথজননবতক বফশ্বায়ন (Economic Globalization), 

যাজননবতক বফশ্বায়ন (Political Globalization) এফং াংস্কৃবতক বফশ্বায়ন (Cultural Globalization)। 

অথজননবতক, যাজননবতক ফা াংস্কৃবতক --- মম দৃবিববি মথশ্লকই ফযাখযা কযা মাক্  না মকন, প্রবতবি মক্ষশ্লেই 

বফশ্বায়নশ্লক য় ভরূকযণ (Homogenization) না শ্লর বফলভরূকযণ (Heterogenization)-এয 

বযশ্লপ্রবক্ষশ্লত মদখা শ্লয় থাশ্লক। মমভন াংস্কৃবতক বফশ্বায়নশ্লক মখন্ ভরূকযণ দৃবিশ্লকান মথশ্লক মদখা য় 

তখন ভশ্লন কযা য় মম, বফশ্বফযাী একই ধযশ্লণয যীবতনীবত অবযাশ্লয বফস্তায ঘশ্লি চ্শ্লরশ্লছ। আফায এশ্লক 

মখন বফলভরুতায দৃবিশ্লত মদখা য় তখন ভশ্লন কযা য় মম, বফশ্বংস্কৃবতয  স্থানীয় ংস্কৃবতয বভথবক্রয়াশ্লত 

একিা ংকয ংস্কৃবত (Hybrid culture) ৃবি শ্লয়শ্লছ। Holton (2000 : 148) –এয ভশ্লত, 

“Hybridization thesis focuses on the intercultural exchange and the incorporation of cultural 

elements from a variety of sources within particular cultural practices.” 

Pieterse –এয উিৃবতবিশ্লক তুশ্লর ধশ্লয Wittgenstein (2006) ফশ্লরশ্লছন মম, বফশ্বায়শ্লনয মক্ষশ্লে াংস্কৃবতক 

ভরূকযণ ফরশ্লত মফাঝায় “Convergence toward a common set of cultural traits and 

practices”. তাাঁয ভশ্লত বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর মাাঁযা ভশ্লন কশ্লযন াংস্কৃবতক ভরূকযণ ঘশ্লিশ্লছ তাযা এই 

প্রবক্রয়াবিশ্লক বফববন্ন নাশ্লভ অবববত কশ্লযশ্লছন। মমভন, Coca-Colonization, McDonaldization, 

Americanization ইতযাবদ। ভরূকযশ্লণয ভাধযশ্লভ াধাযণ বাশ্লফ এক ধযশ্লণয াংস্কৃবতক বফশ্লল কশ্লয 

আশ্লভবযকায ভত বিভী মদশ্লয প্রবাফ ভগ্র বফশ্লশ্ব মফব রক্ষয কযা মায়। তফদুযবতন গণভাধযভশ্লক কাশ্লজ 

রাবগশ্লয় আশ্লভবযকা, বিশ্লিশ্লনয ভত মদ গুবরয ফহুজাবতক ংস্থাগুবর তাশ্লদয মবাগযণয, বযশ্ললফা, বফশ্লনাদন 
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াভগ্রী প্রবৃবতয বফজ্ঞান  ইশ্লভজশ্লক ছবিশ্লয় বদশ্লে তৃতীয় বফশ্ব  বফশ্লশ্বয বফববন্ন মদশ্ল। Yahoo!, 

Google, Microsoft, Motorola প্রবৃবতয ভশ্লতা তথযপ্রমুবি মকাম্পানীগুবর তথা ইন্টাযশ্লনি ফযফস্থা এই 

ভরূকযণ প্রবক্রয়াশ্লক আশ্লযা বিারী কশ্লযশ্লছ। তাই মতা আশ্লভবযকায প্  বভউবজক ভগ্র বফশ্লশ্ব আকলজণীয় 

শ্লয় উশ্লেশ্লছ। বজন্ , মকাকাশ্লকারা ফা ভযাক্ শ্ল ানান্ড বফশ্ব মবাগফাদী ংস্কৃবতয প্রতীশ্লক বযনত শ্লয়শ্লছ। 

 মাাঁযা বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর ংস্কৃবতয বফলভরূকযশ্লণয উয গুরুত্ব বদশ্লয়শ্লছন তাাঁশ্লদয ভশ্লধয মকউ মকউ 

ভত প্রকা কশ্লযন মম বফশ্বফাজাশ্লযয াশ্লথ স্থানীয় ফাজাশ্লযয মমাগাশ্লমাশ্লগয পশ্লর এক অননয ‘মলাকার ভাশ্লকজি’ 

(Glocal Market) ততবয য়, মা স্থানীয় ফাজাশ্লযয াশ্লথ ভন্বয় মযশ্লখ বফশ্বফাজাশ্লযয চ্াবদা গুবরশ্লক ূযণ 

কযশ্লত ভথজ। Ronald Robertson (1995) এই প্রবক্রয়াবিশ্লক ‘মলাকারাইশ্লজন্ ’ (Glocalization) 

ফশ্লরশ্লছন। 

ণূজভরূযায়শ্লনয প্রশ্লয়াজনীয়তা : বফশ্বায়শ্লনয এক অনযতভ উশ্লেয র বফববন্ন ংস্কৃবত, জাবত – ধভজ – ফশ্লণজয 

ভানুলজন, আথজাভাবজক মগািী, নৃকুরগত মগািী  বফববন্ন জাবতযাষ্ট্র গুবরশ্লক যস্পশ্লযয কাছাকাবছ এশ্লন 

মদয়া। বকন্তু বযফবতজত বযবস্থবতয বযশ্লপ্রবক্ষশ্লত ‘বফশ্বায়ন’ ব্দবিয ুনযাশ্লরাচ্না ফা ূণজভূরযায়শ্লনয প্রশ্লয়াজন 

যশ্লয়শ্লছ। কাযণ এিা একিা বয়ানক তয মম ফতজভাশ্লন প্রায় মফীয বাগ মদশ্লক এফং মদশ্লয ভানুলজনশ্লক 

যস্পয বফশ্লযাধী দুবি ফাস্তফতা তথা ‘বফশ্ব’ (Global) এফং ‘স্থানীয়’ (Local)--- এই দুবি বফযীত ফাস্তশ্লফয 

ভুখভুখী শ্লত শ্লে। াশ্লথ াশ্লথ বফজ্ঞান, প্রমুবি, অথজনীবত, ংস্কৃবত, বক্ষা, নাযীয ক্ষভতায়ন, মমাগাশ্লমাগ 

ফযফস্থা প্রবৃবত মক্ষশ্লে বফশ্বায়ন প্রবক্রয়া এভন নবজয বফীন বাশ্লফ প্রশ্লফ কশ্লযশ্লছ মম এয ইবতফাচ্ক পরশ্রুবত 

গুবর অশ্লনক মক্ষশ্লেই দুফজর শ্লয় শ্লিশ্লছ। এক ভয় এিা বাফা ত মম, বফশ্বায়শ্লনয প্রাথবভক রক্ষয র ‘অং’ 

(Part) গুশ্লরাশ্লক ভবন্বত কশ্লয ‘ভগ্র’ (Whole) গেন কযা। বকন্তু ফাস্তশ্লফ অং গুশ্লরা তাশ্লদয াভাবজক, 

াংস্কৃবতক, অথজননবতক এফং যাজননবতক বযবচ্বত মক াবযশ্লয় মপশ্লরশ্লছ। পশ্লর মদখা মাশ্লে অথজননবতক 

াথজকয, াংস্কৃবতক বযবচ্বত ঙ্কি, নৃকুরগত দ্বন্দ্ব প্রবৃবত। তাই মম বফশ্বায়ন বযতায ুনজগেন  ুণজবনভজাশ্লনয 

রশ্লক্ষয শুরু শ্লয়বছর, ‘মলাফার ববশ্লরজ’ একদা ংবত – াভঞ্জয – একবেকযশ্লণয প্রতীক বছর তা আজ 

াথজকয, ৃথকীকযণ, খন্ডীবূতকযণ, তফলভয, ভতশ্লবদ –এয উৎ বাশ্লফ বচ্বিত শ্লে।  

বফশ্বায়ন  াংস্কবৃতক বযবচ্বত : আভযা মদশ্লখবছ বফশ্বায়শ্লনয ভাধযশ্লভ ভানুল অথজননবতক, যাজননবতক, াভাবজক 

 াংস্কৃবতক বাশ্লফ দ্রুত যস্পশ্লযয াশ্লথ ম্পকজ মুি য়ায ুশ্লমাগ াশ্লে। অথজননবতক বফশ্বায়নশ্লক ভান 

গুরুত্ব বদশ্লয় বফচ্ায বফশ্লেলণ কযা আফবযক। কাযণ ভানফ ঐবতশ্লযয ধাযক  ফাক বাশ্লফ ংস্কৃবতয গুরুত্ব 

অবপ্রীভ। ভাজতশ্লি  াভাবজক নৃতশ্লি ংস্কৃবত বনশ্লয় ফহু ধযশ্লণয আশ্লরাচ্না শ্লয়শ্লছ। নৃতাবিক 

E.B.Tylor-এয ভশ্লত ংস্কৃবত র : “………….. that complex whole which includes knowledge, 

belief, art morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a 

member of society” (Abraham 2006 : 53). আফায Ralph Linton –এয ভশ্লত “…………… the 

culture of a society is the way of life of its members, the collection to generation.” (Doshi 

2008 : 225). এই ংস্কৃবত র ভাশ্লজয স্বকীয় তফবি, মা অনযানয প্রাণীকূর মথশ্লক আভাশ্লদয স্বতন্ত্র কশ্লয। 

ফযবিয াভশ্লন একবি বযূণজ জীফনাদজ গশ্লি মতাশ্লর। মাাক-বযেদ, াযস্পবযক ম্পকজ স্থান, 

খাদযাবযা প্রবৃবত মক্ষশ্লে ফযবি মথামথ আচ্যণ প্রবতারশ্লন ববক্ষত শ্লয় উেশ্লত াশ্লয এই ংস্কৃবত ংস্পশ্লজ। 

ংস্কৃবতয বফববন্ন আদজ, প্রতীক, তদনবিন বক্রয়াকরা, আচ্ায অনুষ্ঠান, প্রথা প্রবতষ্ঠান, উৎফ বল্পকরা 

প্রবৃবত গুবরয ভাধযশ্লভ আভাশ্লদয ৃথক একবি াংস্কৃবতক বযবচ্বত (Cultural Identity) গশ্লি শ্লে। এই 

াংস্কৃবতক বযবচ্বতয ংজ্ঞা বদশ্লত বগশ্লয় Hoeowitz (2000) ফশ্লরশ্লছন, “Cultural identity is the identity 

of a group or culture, or of an individual as far as one is influenced by one‟s belonging to a 

group or culture and which is associated with a geographic area where people share many 

common trait like language, religion, culture and other traits etc.” Jones (2005) এয ভশ্লত 

‘বযবচ্ত’ র একিা াভাবজক ফযফস্থায ভশ্লতা, মা একিা তজবফক ফযফস্থায ভশ্লতা কাজ কশ্লয এফং মা গবেত য় 

াংস্কৃবতক ভূরযশ্লফাধ, বনয়ভনীবত দ্বাযা এফং মা প্রবতিা কশ্লয মই ভস্ত বফশ্বা  অবযা গুবরশ্লক মা মই 

মগািীয দযযা অনুযণ কশ্লয। Deng (2005)-এয অববভত অনুমায়ী, মমশ্লতু ভানুল তায ংস্কৃবতয 

ভাধযশ্লভই তায বযবচ্বতশ্লক বনভজান কশ্লয, তাই তাযা তাশ্লদয মই বযবচ্বতশ্লক যক্ষা কযশ্লত চ্ায়। Y. Singh 
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(2004) ফশ্লরশ্লছন : “Identity has its subjective root in the person, but it manifests itself 

objectively as a social product through the mobilization of collective self – consciousness. 

This consciousness is forgod by a chemistry of several factors, such as history, mythology 

and instrumental rationality with other cultures gives shape to people‟s consciousness of 

their own identity. What form the identity consciousness will take, weather it would promote 

adaptive, assimilative, alinnative or hostile attitude towards the other culture depends upon a 

variety of factors. Among them are included the presence or absences of a tradition of 

pluralism, the nature of the civilization and its past historical experience of cultural contacts 

with the outside world.” (Singh 2004: 215-216). মাইশ্লাক, এিা ফরা মায় মম, মকান একবি স্থাশ্লনয 

ভানুলজন একবি ৃথক জনম্প্রদায় গেন কশ্লয মাশ্লদয বনজস্ব একবি ংস্কৃবত থাশ্লক, মা ‘স্থানীয় ংস্কৃবত’ 

(Local culture) বাশ্লফ বযবচ্ত। স্থানীয় ংস্কৃবত বনশ্লয় আশ্লরাচ্না কযশ্লত বগশ্লয় Bourdieu ফশ্লরশ্লছন : 

“………….. a local culture is perceived as being a particularity which is the opposite of the 

global. It is often taken to refer to the culture of a relatively small, bounded space in which 

the individuals who live there engage in daily, face – to – face relationships ……………….. 

the taken – for – granted, habitual and repetitive nature of the everyday culture of which 

individuals have a practical mastery.”  (Featherstone 1995: 92) z  

 াধাযণবাশ্লফ স্থানীয় ংস্কৃবতয ফাবিাযা একই ধযশ্লণয জ্ঞান ফন কশ্লয এফং এশ্লদয মবৌত বযশ্লফ 

ভূরত স্থায়ী য় দীঘজকার ফযাী। তাছািা তাশ্লদয ফাস্থাশ্লনয াশ্লথ তাশ্লদয বফববন্ন ধযশ্লণয আচ্ায অনুষ্ঠান, 

প্রতীক ফা অতীত অববজ্ঞতা গুবর এভন বাশ্লফ ংমুি থাশ্লক মম এগুবর ছািা তাশ্লদয স্বতন্ত্র অবস্তশ্লত্বয কথা বাফা 

মায় না এফং এিাই স্থানীয় ংস্কৃবতয ভূর বববি। ভাশ্লজ বফববন্ন ধযশ্লণয ংস্কৃবত বফববন্ন ম্পযদায়  মগাবষ্ঠশ্লক 

ৃথক ৃথক বযবচ্বত প্রদান কশ্লয এফং এবাশ্লফই ধভজীয় আচ্ায অনুষ্ঠান, খাদযাবযা, মমৌন আচ্ায আচ্যণ, 

মাাক বযেদ, নািযবনক িবত প্রবৃবত মক্ষশ্লে তফবচ্েতা বযরবক্ষত য়। এিা তয মম প্রশ্লতযকবি ংস্কৃবতয 

বফববন্ন প্ররক্ষন  উাদাশ্লনয আদান প্রদান, বভথবিয়া, আবিকযণ ইতযাবদয ভাধযশ্লভ মগুবরয বালাগত, 

ধভজীয়, নৃকুরগত ফা আঞ্চবরক ীভানা গুবর ক্রভ বফরীন শ্লয় মায়। ফরা মায় মম বফশ্বায়ন প্রবক্রয়া এই 

আঞ্চবরক ীভানা গুবরশ্লক ভুশ্লছ মপরায মক্ষশ্লে কামজকযী বূবভকা ারন কশ্লয চ্শ্লরশ্লছ। ফস্তুত শ্লক্ষ অথজননবতক 

বফশ্বায়শ্লনয াশ্লথ াশ্লথ গণভ্রভণ ফযফস্থায প্রায, অববফান, অতযাধুবনক তফদুযবতন মমাগাশ্লমাগ ফযফস্থায বফকা 

ইতযাবদয পশ্লর এক ধযশ্লণয তযর (Fluid) ফা ংস্কয (Hybrid) ংস্কৃবতয ৃবি কশ্লযশ্লছ। মমভন বফশ্বায়শ্লনয 

পশ্লর বাযশ্লত ভধযবফি ম্রমণীয ংখযা ফৃবি মশ্লয়শ্লছ। মাশ্লদয উচ্চাা আজ বফশ্বফাজাশ্লযয াশ্লথ ম্পকজীত। 

মবাগফাদী ংস্কৃবতয বফকাশ্লয াশ্লথ াশ্লথ বফশ্ব ংস্কৃবতয প্ররক্ষন  প্রতীক গুবর বাযশ্লতয প্রায় ভস্ত মক্ষশ্লেই 

প্রশ্লফ কশ্লযশ্লছ। এখন বাযশ্লতয গ্রাশ্লভ গ্রাশ্লভ চ্াশ্লয়য মদাকান গুবরশ্লত মবি, মকাকাশ্লকারায ভত বফশ্লদী োন্ডা 

ানীয় বফবক্র শ্লে। ফবস্তগুবরশ্লত মকফর বিবব বযরবক্ষত শ্লে, মায ভাধযশ্লভ বফশ্লশ্বয বফববন্ন মদশ্লয চ্যাশ্লনর 

গুবরশ্লত বফববন্ন মদশ্লয াংস্কৃবতক বফশ্লনাদশ্লনয অনুষ্ঠান মদখশ্লত াশ্লে। বাযশ্লতয গ্রাভ  য গুবরশ্লত 

পািপু  মযাঁশ্লস্তাযা, বফউবি ারজায জনবপ্রয় শ্লয় উশ্লেশ্লছ। ফস্তুত শ্লক্ষ এইরূ ংকয ংস্কৃবতশ্লত াংস্কৃবতক 

বযবচ্বত বফববন্ন রূশ্ল মদখা মায়। মমভন অশ্লনকশ্লক্ষশ্লে দুবি ৃথক ংস্কৃবতয ভানুল াাাব অফস্থান কশ্লয 

বনজ বনজ াংস্কৃবতক বযচ্য়শ্লক ফযফায কশ্লয (উদাম আশ্লভবযকায় ফফাকাযী বাযতীয়যা বনশ্লজশ্লদযশ্লক 

বাযতীয় ফশ্লর বযচ্য় মদয়। আফায বিশ্লিশ্লনয মরাকজন মখাশ্লন বনশ্লজশ্লদযশ্লক বিবি ফশ্লর বযচ্য় মদয়)। 

মকান মকান মক্ষশ্লে আফায বভ্রম বযচ্য়শ্লক ফযফায কযশ্লত মদখা মায় (উদাম এীয় আবিকান)। অথজাৎ এই 

ধযশ্লণয বফশ্বাবয়ত ভাজ ফা ংস্কৃবতশ্লত মমখাশ্লন ফযাক ৃথকীকযন, ফহুশ্লকন্দ্রীকতা (Multicentricity), 

বফৃঙ্খরা (Chaos) বযরবক্ষত য়, মখাশ্লন মকান বনবদজি ংস্কৃবতয অগ্রাবধকায প্রাধানয ায় না, মকান মকন্দ্রীয় 

ংগবেত যকাশ্লযয অবস্তত্ব খুাঁশ্লজ ায়া মায় না। ফযং এই ধযশ্লণয বফশ্বাবয়ত ংস্কৃবতশ্লত যশ্লয়শ্লছ তফবচ্ে, 

মমখাশ্লন াভাবজক  াংস্কৃবতক জীফন মথশ্লক আঞ্চবরক ীভাশ্লযখা ফা স্থানীক ীভানা (Spatial boundaries) 

বফরীন শ্লয় মায়। পশ্লর মবৌগবরক অফস্থাশ্লনয বববিশ্লত এই ধযশ্লণয ভাজ-ংস্কৃবতয াভাবজক  াংস্কৃবতক 

আচ্ায ফযফায, যীবতনীবত প্রবৃবত গুবরয ূফজানুভান কযা অম্ভফ শ্লয় শ্লিশ্লছ। এপ্রশ্লি Featherstone 

ফশ্লরশ্লছন : “This globalization process which point to the extension of global culture 
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interrelatedness can also be understood as leading to a global ecumene, defined as a „region 

of persistent culture interaction and exchange‟: a process whereby a series of culture flows 

produce both: firstly, cultural homogeneity and cultural disorder, in linking together 

previously isolated pockets of relatively homogeneous culture which in turn produces more 

complex images of the other as well as generating identity reinforcing reactions; and also 

secondly, transnational cultures, which can be understood as genuine „third cultures‟ which 

are oriented beyond national boundaries.” (Abraham 2006: 64). 

বফশ্বায়শ্লনয চ্যাশ্লরঞ্জ : বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর এই মম ীভানাীন বফশ্লশ্বয ৃবি শ্লয়শ্লছ এফং বফববন্ন াংস্কৃবতক মগাবষ্ঠয 

ভশ্লধয মম ংস্কৃবতগত আদান প্রদাশ্লনয ুশ্লমাগ ম্ভাফনা ফৃবি মশ্লয়শ্লছ তায পশ্লর প্রশ্লতযকবি ভাজ – ংস্কৃবত 

ফা নৃকুরগত মগাবষ্ঠয জীফন মাো বফববন্ন চ্যাশ্লরশ্লঞ্জয ম্মুখীন শ্লে। এই চ্যাশ্লরশ্লঞ্জয কথা আশ্লরাচ্না কযশ্লত 

মগশ্লর প্রথশ্লভই মম প্রশ্নগুবর আশ্ল ম গুবর র : ফতজভাশ্লন মম বফববন্ন ধযশ্লণয স্থানীয় ংস্কৃবত গুবর যশ্লয়শ্লছ, 

মাশ্লদয স্বতন্ত্র ংস্কৃবত ফতজভান, মগুবর বক বফশ্বায়শ্লনয ভরূকযণ প্রবক্রয়ায ভাধযশ্লভ বনশ্লজশ্লদয ংস্কৃবতশ্লক 

াবযশ্লয় বফশ্বংস্কৃবতয াশ্লথ বভশ্ল মাশ্লফ? এশ্লক্ষশ্লে মকান ংস্কৃবত প্রাধানয বফস্তায কযশ্লফ? তাশ্লর স্থানীয় 

ংস্কৃবত গুবরয ববফলযৎ বক? স্থানীয় াংস্কৃবতক বযবচ্বত বক ম্পূণজ াবযশ্লয় মাশ্লফ? আথজাভাবজক ফা াংস্কৃবতক 

বাশ্লফ ংখযারঘু মগাবষ্ঠ, ধভজীয় জনম্প্রদায় ফা নৃকুর মগাবষ্ঠগুবরযই ফা বক শ্লফ? 

বফশ্বায়ন  প্রান্তীয়কযণ : ফস্তুত শ্লক্ষ বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বফববন্ন ংস্কৃবতয ভশ্লধয মম ংবভ্রমণ ঘশ্লিশ্লছ মই 

াংস্কৃবতক ংবভ্রমণ প্রবক্রয়াবি অথজাৎ বফববন্ন ংস্কৃবতয ভশ্লধয বভথবিয়ায ফযাাযবি ফভয় বকন্তু াভঞ্জযূণজ 

য় না। এশ্লক্ষশ্লে Avijit Pathak (2006) ফশ্লরশ্লছন : “Because cultures may have asymmetrical 

resources emanation from the unequal distribution of wealth and political power, and the 

resultant interaction may be characterized by conquest domination, subjugation and 

marginalization.” (Pathak 2006: 73). 

 বফশ্বায়শ্লনয বযশ্লপ্রবক্ষশ্লত এই প্রান্তীয়কযণ (Marginalization) একবি গুরুত্বূণজ আশ্লরাচ্য বফলয় শ্লয় 

উশ্লেশ্লছ। প্রান্তীয়কযণ র এভন একবি জবির প্রবক্রয়া মায ভাধযশ্লভ মকান মগাবষ্ঠয ভানুলজনশ্লক াভাবজক, 

অথজননবতক, যাজননবতক ফা াংস্কৃবতক বাশ্লফ ভাশ্লজয মল ীভানাশ্লত ফা বনম্ন অফস্থাশ্লন মেশ্লর মদয়া য়। এই 

প্রবক্রয়াবি র ভানুল দ্বাযা ততবয ফা াভাবজক বাশ্লফ বনবভজত একবি প্রবক্রয়া, মা অভ স্তযবফনযা কাোশ্লভা ততবয 

কশ্লয। াধাযণবাশ্লফ এই প্রান্তীয় ভানুশ্ললযা ভূরধাযায ভাজ ফযফস্থা মথশ্লক য় বফবেন্ন থাশ্লক, না য় 

আংবকবাশ্লফ ম্পকজমুি থাশ্লক। ভাজতশ্লি প্রান্তীয়কযশ্লণয ফযাাযবিশ্লক মদখা য় ভাশ্লজয মকান মগাবষ্ঠ 

মকান বফশ্লল ফা বফববন্ন মক্ষশ্লে অংগ্রণ ফা ংবতূণজবাশ্লফ ফফা কযশ্লছ বকনা তায বযশ্লপ্রবক্ষশ্লত, অথজাৎ 

ভাশ্লজয বফববন্ন প্রবতষ্ঠান  বক্রয়াকশ্লভজ তাশ্লদয অং গ্রশ্লণয প্রকৃবত বকরূ তায উযই প্রান্তীয়কযশ্লণয 

ধাযণাবি বনবজয কশ্লয। মমভন মকান মগাবষ্ঠ অথজননবতক বাশ্লফ ভাশ্লজয াশ্লথ বকরূ তায উযই প্রান্তীয়কযশ্লণয 

ধাযণাবি বনবজয কশ্লয। মমভন মকান মগাবষ্ঠ অথজননবতক বাশ্লফ ভাশ্লজয াশ্লথ ম্পকজমুি (Integrated) শ্লর 

াভাবজক বাশ্লফ প্রান্তীয় শ্লত াশ্লয। অথজাৎ ম্পকজমুি না থাকা (Non-integration) এফং অং গ্রণ না কযা 

(Non-participation) বকন্তু মকান মগাবষ্ঠশ্লক ভাশ্লজ প্রান্তীয় কশ্লয তুরশ্লত াশ্লয এফং শ্লফজাবয মই মগাবষ্ঠ 

ভাজ মথশ্লক ফজজন  (Exclusion) – এয ফযাাযবি বনধজাবযত য় ভাজ ফযফস্থা ফা উ ফযফস্থাশ্লত তাশ্লদয 

বূবভকায উয। জাবত\, ধভজ, ফণজ, নৃকুরতা, বরি তফলভয, বতৃতাবন্ত্রকতা, ংস্কৃবত প্রতীক, প্রবতষ্ঠান প্রবৃবতয 

ভাধযশ্লভ প্রান্তীয়কযণ প্রবক্রয়াবি তফধতা রাব কশ্লয এফং াভাবজকীকযণ, বক্ষা, যাজনীবতকীকযণ প্রবৃবতয 

ভাধযশ্লভ ভাশ্লজ প্রান্তীয়কযণ প্রবক্রয়ায ুনরুৎাদন ঘশ্লি চ্শ্লর দীঘজকার ফযাী। ভাজ কাোশ্লভাশ্লত 

প্রান্তীয়কযণ বফববন্ন মক্ষশ্লে মদখা মায়। মমভন মাগত মক্ষশ্লে, স্তযবফনযা ফযফস্থাশ্লত, আশ্লয়য মক্ষশ্লে, ংস্কৃবতয 

মক্ষশ্লে, ক্ষভতা কাোশ্লভায ভশ্লধয ইতযাবদ। বালা  অনযানয ধযশ্লণয প্রতীকী আচ্যণ, যাজনীবত, আচ্ায অনুষ্ঠান, 

খাদযাবযা ইতযাবদ মক্ষশ্লে াংস্কৃবতক প্রান্তীয়কযণ বযরবক্ষত য়। আফায াভাবজক প্রান্তীয়কযণ মই 

আনুষ্ঠাবনক আন্তম ম্পকজগুবরয ভশ্লধয মদখা মায় মমখাশ্লন প্রাধানযকাযী মগাবষ্ঠগুবরয ভশ্লধয একবি মগাবষ্ঠশ্লক য় 

আংবক বাশ্লফ প্রশ্লফ কযশ্লত মদয়া য়, কখশ্লনা ফা ম্পণূজ বাশ্লফ ফাধা মদয়া য়। এশ্লক্ষশ্লে এই প্রান্তীয় 

মগাবষ্ঠ গুবরয প্রবত প্রাধানযকাযী মগাবষ্ঠগুবর ফা ভূরধাযায ভাজ আচ্ায আচ্যণ ফা বভথবিয়ায মক্ষশ্লে নানা বফবধ 

বনশ্ললধ আশ্লযা কশ্লয। অথজননবতক প্রান্তীয়কযশ্লণয পশ্লর এই কর মগাবষ্ঠ ভাশ্লজয ভূরধাযায অথজনীবতয 
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অংীদায শ্লত াশ্লয না। পশ্লর তাযা বনম্নভাশ্লনয বনম্নভজুযীয কাশ্লজয াশ্লথ মুি থাশ্লক। বনম্নভজুযীয কাজ, 

ভযুভী কাজ ফা মফকাযত্ব তাশ্লদযশ্লক ক্রভাগত দবযদ্রতায বদশ্লক মেশ্লর মদয়। এই অথজননবতক দুযাফস্থা তাশ্লদয 

জীফনমাোয ভানশ্লক এভন নাবভশ্লয় মদয় মম ভূরধাযায ভাজ ফযফস্থা মথশ্লক তাযা ক্রভ প্রাশ্লন্ত চ্শ্লর মায়, 

যাজননবতক বাশ্লফ প্রান্তীয় মগাবষ্ঠগুবরশ্লক আনুষ্ঠাবনক ক্ষভতা কাোশ্লভা এফং বোন্ত গ্রণ প্রবক্রয়ায় অংগ্রশ্লণয 

ভুবধকায মথশ্লক ফবঞ্চত থাকশ্লত য়। পশ্লর তাযা অথজননবতক  যাজননবতক বাশ্লফ প্রবাফারী মগাবষ্ঠয অধমস্তন 

ফশ্লর প্রবতন্ন য় এফং অশ্লনকাংশ্ল তাশ্লদয উয বনবজযীর শ্লয় শ্লে। যাজননবতক ক্ষভতায়ন তাশ্লদয ভশ্লধয 

ঘশ্লি না ভাশ্লজয প্রাধানযকাযী মগাবষ্ঠয দভন ীিন  মবজভবন (Hegemony) তাশ্লদয য কযশ্লত য়। আয 

প্রাধানযকাযী মগাবষ্ঠ তাশ্লদয মবজভবনশ্লক ফজায় যাখায জনয প্রান্তীয়তাশ্লক ুনরুৎাদন কশ্লয চ্শ্লর। 

 বফশ্বায়শ্লনয ভাধযশ্লভ ভানুল অথজননবতক, যাজননবতক, াভাবজক  াংস্কৃবতক বাশ্লফ দ্রুত যস্পশ্লযয 

াশ্লথ ম্পকজমুি য়ায ুশ্লমাগ াশ্লে বেকই, বকন্তু এভন অশ্লনক উংস্কৃবত, স্থানীয় ংস্কৃবত, আঞ্চবরক 

ংস্কৃবত ফা মবৌগবরক বাশ্লফ বফবেন্ন মগাবষ্ঠ যশ্লয়শ্লছ মাযা বফশ্বংস্কৃবতশ্লত অশ্লনক মক্ষশ্লেই বনশ্লজশ্লদযশ্লক অন্তবুজি 

কযশ্লত াযশ্লছ না। কাযণ বফশ্বায়ন প্রবক্রয়া এশ্লদযশ্লক ভূরধাযায অথজনীবত, ভাজ, ংস্কৃবত ফা যাজনীবত-ভস্ত 

মক্ষে মথশ্লক প্রাশ্লন্ত বযশ্লয় বদশ্লে। এজনয বফশ্বফাজাশ্লয তাশ্লদয অথজননবতক মা ফা বূবভকাশ্লক ংমুি কযশ্লত 

াযশ্লছ না। বিান্ত গ্রন প্রবক্রয়ায় ফা যাজননবতক অবধকায গুবর অজজশ্লনয রশ্লক্ষয জাতীয় যাজনীবত ফা 

আন্তজজাবতক স্তশ্লয তাশ্লদয গরায স্বয মৌছাশ্লনায ুশ্লমাগ ততবয কযশ্লত াযশ্লছ না। ইন্টাযশ্লনি ফা তফদুযবতন 

গণভাধযভশ্লক বনশ্লজযা ফযফায কশ্লয তাশ্লদয াভাবজক অফস্থা ফা াংস্কৃবতক আচ্ায – অনুষ্ঠান, প্রথ, িীত, 

নৃতয, করা, বল্পগুবরশ্লক াযা বফশ্লশ্বয াভশ্লন তুশ্লর ধযায মমাগযতা ফা াভথজ তাযা অজজন কযশ্লত াযশ্লছ না। 

পশ্লর এই কর াংস্কৃবতক মগাবষ্ঠগুবর অশ্লনক মক্ষশ্লেই তাশ্লদয একান্ত বনজস্ব ংস্কৃবতশ্লক ধশ্লয যাখশ্লত ফা 

ফাাঁবচ্শ্লয় যাখশ্লত ফযাথজ শ্লে। এবপ্রশ্লি Zygmunt Bauman – এয ফিফযশ্লক তুশ্লর ধযা মমশ্লত াশ্লয। তাাঁয 

ভশ্লত, “………………… being local in a globalized world is a sign of social deprivation and 

degredation. Those local areas where global inputs exert the most pressure are losing their 

„meaning generation‟ and „meaning negotiating‟ capacities. The people in those areas are 

increasingly dependent on the economic and cultural hegemoni of global powers.” (Dasgupta 

2004: 19, 20). অথজাৎ বফশ্বংস্কৃবতয মবজভবন এই কর মগাবষ্ঠগুবরশ্লক প্রান্তীয় কশ্লয তুশ্লর। পশ্লর ভূরধাযায 

ভাজ ংস্কৃবতয ভধয মথশ্লক তাযা ুশ্লযাুবয অন্তবুজি শ্লত াশ্লয না। ক্রভাগত অথজননবতক, যাজননবতক, 

াভাবজক  াংস্কৃবতক প্রান্তীয়কযশ্লণয পশ্লর এই কর মগাবষ্ঠগুবর নানা ুশ্লমাগ ুবফধা মথশ্লক মমভন ফবঞ্চত 

য়, মতভবন এই মগাবষ্ঠয ভানুশ্ললযা ভাশ্লজ মম অফদান যাশ্লখ মিাশ্লক অশ্লনক মক্ষশ্লে স্বীকৃবত ফা ভমজাদা 

মদয়া য় না। করঙ্কমুি াংস্কৃবতক অবস্তত্ব, বনম্নাভাবজক ভমজাদা  াংস্কৃবতক ৃথকীকযশ্লনয স্বীকায শ্লত 

য় এই প্রান্তীয়কযশ্লণয পশ্লর। পশ্লর তাযা ফৃিয জাতীয় ংস্কৃবত মথশ্লক বফবেন্ন শ্লয় বনজস্ব এক উংস্কৃবতয 

ভশ্লধয জীফনধাযণ কশ্লয। অশ্লনক মক্ষশ্লে আফায এই াভাবজক – াংস্কৃবতক বফবেন্নকযশ্লণয পশ্লর তাশ্লদয 

‘াংস্কৃবতক বযবচ্বত’ ঙ্কি তীি শ্লয় শ্লে। মমভন বিলযায „Dongria নাভক উজাবত আজ বফরুবিয শ্লথ 

(Pratheep 2010)। উিয প্রশ্লদশ্লয Bahraich মজরায Bhankuttypura অঞ্চশ্লর „Dhankut‟ নাভক 

উজাবতশ্লদয ংস্কৃবত আজ বফন্ন এই বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর। এই উজাবত ম্প্রদায় শ্লযয মকশ্লন্দ্র ফফা 

কযশ্লর বক্ষা, বফদুযৎ বযশ্ললফা, ানীয়জর, স্বাস্থয বযশ্ললফা প্রবৃবত মথশ্লক ফবঞ্চত। অথজাৎ বফশ্বায়শ্লনয ুপর 

এযা মবাগ কযশ্লত াযশ্লছ না, ফযং এযা প্রান্তীয় শ্লয় শ্লিশ্লছ (Chantia & Mishra: 2009)। আবিকা 

ুদাশ্লনয Red Sea অঞ্চশ্লরয ‘Beja‟ উজাবত ম্প্রদায় বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর ক্রভ প্রান্তীয় শ্লয় শ্লিশ্লছ 

(Hommaida, 2006)। মচ্ক প্রজাতশ্লন্ত্রয „Zlin‟ অঞ্চশ্লরয স্থানীয় ংস্কৃবত আজ বফববন্ন চ্যাশ্লরশ্লঞ্জয ম্মুখীন 

শ্লে বফশ্বায়শ্লনয এই ভরূকযশ্লণয পশ্লর। মমভন অথজনীবতয অনগ্রযতা, মরাকংস্কৃবতয বফনা, াংস্কৃবতয 

বযবচ্বতয ংকি ইতযাবদ (Pekajova & Novosak: 2010)। আবিকায Ethiopia – মত ফাবণবজযক 

উদাযীকযণ শুরু শ্লর এখশ্লনা বফশ্বঅথজনীবতশ্লত তাযা প্রান্তীয় যশ্লয় মগশ্লছ। ীভাফি অথজননবতক ফৃবি, দাবযদ্রতা 

 অনযানয মভৌবরক ভযা গুবরশ্লত এই অঞ্চর আজ জজজবযত (Dercon, 2006)। মরাকংস্কৃবতয অনযতভ 

প্রানফন্ত উাদান র মরাক িীত (Folk song)। বফশ্লশ্বয বফববন্ন অঞ্চশ্লরয মরাক ংস্কৃবত গুবরয অফরুবিয 

াশ্লথ াশ্লথ অশ্লনক অঞ্চশ্লরয মরাক িীত আজ অফরুবিয শ্লথ। বযফশ্লতজ এখন জায়গা কশ্লয বনশ্লয়শ্লছ 
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বিবভ িীত  গণংস্কৃবতয আধুবনক গান, মমগুশ্লরা ততবয কযশ্লছ াংস্কৃবতক বল্প (Culture industry) 

এফং ভানুল মগুশ্লরাশ্লক মবাগ কযশ্লছ। বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর এযকভই কশ্লয়কবি মরাক িীশ্লতয কথা ফরা মায় 

মমগুশ্লরা ফতজভাশ্লন অফরুিয শ্লথ। মমভন বাযশ্লতয বিভফশ্লিয ফাাঁকুিা  ুরুবরয়া মজরায বাদুগান, িুুগান, 

ঝুভুয গান ইতযাবদ। এই বাশ্লফ বফশ্লশ্বয ৭০বি মদশ্ল প্রায় ৩৫০ বভবরয়ন স্থানীয় ংস্কৃবত বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর 

তাশ্লদয বনজস্ব ংস্কৃবতশ্লক াবযশ্লয় ক্রভই প্রান্তীয় শ্লয় শ্লিশ্লছ, াবযশ্লয় মপশ্লরশ্লছ তাশ্লদয াংস্কৃবতক 

বযবচ্বতশ্লক (Pratheep, 2010)। তাই Castells (1996) ফশ্লরশ্লছন “Openness to foreign content can 

erode the traditional values and indigenous cultural identity”. 

বফশ্বায়শ্লনয ইবতফাচ্ক বদক : তশ্লফ বফশ্বায়শ্লনয একবদশ্লক স্থানীয় ংস্কৃবতয মক্ষশ্লে মনবতফাচ্ক প্রবাফ মপরশ্লর 

অশ্লনকশ্লক্ষশ্লে জন্ম মদয় নতুন নতুন ুশ্লমাগ ম্ভাফনায, কাযণ বফশ্বায়শ্লনয ভাধযশ্লভ ভানুল অথজনীবতক, 

যাজননবতক, াভাবজক  াংস্কৃবতক বাশ্লফ দ্রুত যস্পশ্লযয াশ্লথ ম্পকজ মুি য়ায ুশ্লমাগ াশ্লছ। ভূরত 

তফথুবতন গণভাধযভ  মজিন ফযফস্থায ফযক প্রাশ্লযয পশ্লর স্থানীয় অশ্লনক ংস্কৃবত বফশ্লশ্বয কাশ্লছ বযবচ্ত  

প্রাবযত শ্লে। ফতজভান গণভাধযভগুবরভানুশ্ললয কাশ্লছ তফবচ্শ্লেয স্বাদ মৌশ্লছ বদশ্লয় উেীি কযায রশ্লক্ষয এই 

ভস্ত স্থানীয় ংস্কৃবত গুবরশ্লক খুাঁশ্লজ মফয কযশ্লছ। বফশ্লশ্বয বফববন্ন প্রাশ্লন্তয ভানুল এই ভস্ত তফশ্লদবক স্থানীয় 

ংস্কৃবত গুবরয প্রবত অশ্লনকাংশ্লই আকৃি শ্লয় িশ্লছ এই গণভাধযভ গুবরয মদৌরশ্লতই। পশ্লর স্থানীয় ংস্কৃবত 

গুবর তাশ্লদয াংস্কৃবতক যীবতনীবত, নৃতয, করা, িীত, বল্প প্রবৃবতয ভশ্লতা ৃজনীর ম্ভাফনাগুবরশ্লক ফৃিয 

ভাজ ফযফস্থায় ফা বফশ্লশ্বয কাশ্লছ তুশ্লর ধযায ুশ্লমাগ াশ্লে এফং এয ভাধযশ্লভই তাযা বনশ্লজশ্লদয ংস্কৃবতশ্লক 

ুনরুত্থাশ্লনয মচ্িা কযশ্লছ। Y. Singh (2000) – এয ভশ্লত : “The new means of communication also 

augment and empower the local communities, local cultures and minority sects by extending 

the reach of their interaction. Their cultural and emotional bonds are strengthened due to 

their global reach through new telecommunication linkages; e.g., video – meetings, tele 

discussions etc ……………….. Apart from such empowering impact, the local communities 

and cultures are also inspired by the new telecommunication media to reassert their cultural 

identity and reinforce their resilience.” (Singh 2000: 59-60)। মমভন Medina (2008) মদবখশ্লয়শ্লছন 

মম, মভবিশ্লকায ‘বচ্হুয়াহুয়া’ (Chihuahua) অঞ্চশ্লরয „Mata Ortiz‟ নাভক স্থাশ্লনয ভৃৎবল্প ৫% 

আশ্লভবযকাশ্লত এফং ৫% ইউশ্লযা  জাাশ্লন যিানী য়। অথজাৎ তাশ্লদয উৎাবদত দ্রশ্লফযয বফশ্বফাজাশ্লয মশ্লথি 

চ্াবদা যশ্লয়শ্লছ। এই বল্পীযা প্রমুবিশ্লক কাশ্লজ রাবগশ্লয়শ্লছ। ইন্টাযশ্লনশ্লিয ভাধযশ্লভ তাশ্লদয দ্রফয গুবরশ্লক 

বফশ্বশ্লক্রতাশ্লদয াভশ্লন তুশ্লর ধযশ্লত  বফশ্বফাজাশ্লয বফবক্র কযশ্লত ভথজ শ্লয়শ্লছ। Burton (2010) কযাবযবফয়ান 

ভাশ্লজয জাভাইকা অঞ্চশ্লরয উয গশ্লফলণা কশ্লয মম মদবখশ্লয়শ্লছন, বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর কযাবযবফয়ান ংস্কৃবতশ্লত 

একাবধক ংস্কৃবতয ংবভ্রমণ ঘিশ্লছ এফং এক ধযশ্লণয ফ্লুবয়  (Fluid) ংস্কৃবতয বফকা ঘিশ্লছ, তশ্লফ এই 

বফশ্বায়শ্লনয পশ্লর বকন্তু কযাবযবফয়ানযা তাশ্লদয ংস্কৃবত মমভন িীত, নৃতয, খাদয ইতযাবদ গুবরশ্লক বফশ্লশ্বয বফববন্ন 

প্রাশ্লন্ত ছবিশ্লয় বদশ্লত ভথজ শ্লয়শ্লছ। জাভাইকায বফখযাত অশ্লনক বল্পীই ফতজভাশ্লন ইউশ্লযা, আশ্লভবযকায 

বফববন্ন অঞ্চশ্লর নাচ্গাশ্লনয অনুষ্ঠান কযশ্লছ। Liao (2010) মদবখশ্লয়শ্লছন তাইয়াশ্লনয „Lukang‟ অঞ্চশ্লরয 

স্থানীয় স্তবল্পীযা তাশ্লদয বল্প  ঐবতযশ্লক ুনরূত্থাশ্লন ক্ষভ শ্লয়শ্লছ মজিন বশ্লল্পয বফকাশ্লয কাযশ্লণ। 

Tjahjono (2003) মদবখশ্লয়শ্লছন মম ইশ্লিাশ্লনবয়ায জাকাযতায „Betawi‟ নাভক নৃকুরশ্লগাবষ্ঠ তাশ্লদয 

াংস্কৃবতক ঐবতযশ্লক ুনরুত্থান ঘিাশ্লত ক্ষভ শ্লয়শ্লছ। তাই ভাে কশ্লয়ক দক আশ্লগ মমভস্ত স্থানীয় 

ংস্কৃবত ফা নৃকুরগত ংখযারঘু মগাবষ্ঠ, মাযা বফশ্বংস্কৃবত ফা ংখযাগবযষ্ঠ মগাবষ্ঠয কাশ্লছ ফবজজত বছর, বফশ্বায়শ্লনয 

মদৌরশ্লত এই বফশ্বাবয়ত বফশ্লশ্ব তাশ্লদয ভশ্লধয এক শ্লচ্তনতা গশ্লি উেশ্লত শুরু কযশ্লছ ভূরধাযায ভাশ্লজ 

অন্তবুজবিয জনয, বফশ্বংস্কৃবতশ্লত বনশ্লজশ্লদয বযবচ্বতশ্লক তুশ্লর ধযায জনয ফা মই াংস্কৃবতক বযবচ্বতশ্লক যক্ষা 

কযায জনয। মমভন Chantia & Mishra (2009) মদবখশ্লয়শ্লছন বাযশ্লতয উিয প্রশ্লদশ্লয Dhankuttypura 

অঞ্চশ্লরয ‘Dhankut‟ নাভক প্রান্তীয় উজাবত জনশ্লগাবষ্ঠবি তাশ্লদয াংস্কৃবতক বযবচ্বত  ভমজাদাশ্লক ফাাঁবচ্শ্লয় 

যাখায জনয তাশ্লদয উন্নয়শ্লনয রশ্লক্ষয „Dhankut Sangharsh Samiti‟ গেন কশ্লয আশ্লিারন শুরু কশ্লযশ্লছ। 

Cesarotti (2009) মদবখশ্লয়শ্লছন Mexico এফং Bolivia –য অশ্লনক নৃকুরগত মগাবষ্ঠয ভানুল বফশ্বায়শ্লনয 

ুশ্লমাগ ুবফধা গুবরশ্লক কাশ্লজ রাবগশ্লয় বনশ্লজশ্লদয অনুন্নত অফস্থা কাবিশ্লয় মতারায জনয ংগ্রাভ কশ্লযশ্লছ। 
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Friedman (1994) মদবখশ্লয়শ্লছন, জাাশ্লনয „Ainu‟ নাভক নৃকুরগত ংখযারঘু মগাবষ্ঠ তাশ্লদয াংস্কৃবতক 

বযবচ্বতশ্লক যক্ষা কযায জনয আশ্লিারন কশ্লযশ্লছ। Bellamine (2007) মদবখশ্লয়শ্লছন ভশ্লযাশ্লকায „Azrou‟ 

অঞ্চশ্লরয স্তবল্পীযা বফশ্বফাজাশ্লয তফদুযবতন ফাবণশ্লজযয ভাধযশ্লভ তাশ্লদয উৎাবদত দ্রফয বফবক্র কযায জনয 

ংগ্রাভ কযশ্লছ। Sanaka (2008) মদবখশ্লয়শ্লছন জাাশ্লনয „Mingei‟ আশ্লিারন মরাকবল্পশ্লক ুনরূত্থাশ্লনয 

আশ্লিারন। তাই Tomlinson (2003) – এয ভশ্লত “……… identity is seen here as the upsurging 

power of local culture that offers resistance to the centrifugal force of capitalist 

globalization”. 

 ুতযাং াংস্কৃবতক বযফতজন শুধুভাে ক্ষবতাধন ফা ধ্বং াধনই ঘিায় না ফযং অশ্লনক মক্ষশ্লেই জন্ম 

মদয় নতুন নতুন ুশ্লমাগ ফা ৃজনীরতায। ভাে কশ্লয়ক দক আশ্লগ মম ভস্ত স্থানীয় ংস্কৃবত ফা নৃকুরগত 

ংখযারঘু মগাবষ্ঠ, মাযা ংখযা গবযষ্ঠ মগাবষ্ঠয কাশ্লছ ফবজজত বছর, বফশ্বয়শ্লনয মদৌরশ্লত এই বফশ্ববয়ত বফশ্লশ্ব তাশ্লদয 

ভশ্লধয এক শ্লচ্তনতা গশ্লি উেশ্লত শুরু কশ্লযশ্লছ ভূরধাযায ভাশ্লজ অন্তবুজবিয জনয, বফশ্বংস্কৃবতশ্লত বনশ্লজশ্লদয 

‘বযবচ্বত’ মক তুশ্লর ধযায জনয এফং মই ‘াংস্কৃবতক বযবচ্বত’ মক যক্ষা কযায জনয। Malgaj (2009) 

এপ্রশ্লি ফশ্লরশ্লছন : “……. Globalization influences cultural indentity. Science and technology 

make the world globalized and globalization reflects somewhat of the theory convergence, 

but in deeper sense, it promotes cultural indentity. With the development of science and 

technology, people are closer than before. They became much more concerned about their 

cultural identity. They are constantly searching for their cultural roots and defending them”. 

ফরা মায় মম, বফশ্বংস্কৃবতয মবজভবন, প্রবাফ, দভনীিন প্রবৃবতয বফরুশ্লি স্থানীয় ংস্কৃবত, াফল িজান, প্রান্তীয় 

মগাবষ্ঠ গুবর তাশ্লদয াভাবজক  াংস্কৃবতক বযবচ্বতয ুনরূত্থাশ্লনয প্রবত শ্লচ্তন শ্লয় উশ্লেশ্লছ এফং মমৌথ 

প্রবতশ্লযাধ গশ্লি তুশ্লরশ্লছ তাশ্লদয ইবতা, ংস্কৃবত, ধভজ, মা প্রবৃবতয উয বববি কশ্লয গশ্লি ো ‘বযবচ্বত’ 

মক াভশ্লন মযশ্লখ। Seabrook (2004) ফশ্লরশ্লছন : “There are two aspects to resistance. One is the 

re-assertion of local identities – even if local actually means spread over large parts of the 

world. The reclaiming of the local is often focused in the field of culture – music, song, 

dance, drama, artifacts and folk culture. This suggests an attempt to quarantine it from the 

effects of economic integration; a kind of cordon sanifaire set up around a dwindling culture. 

Some people believe it is possible to get the best of both worlds – they accept the economic 

advantages of globalization and seek to maintain something of great value, language, 

tradition and custom ………… The other has become only too familiar the violent reaction, 

the hatred of both economic and cultural globalization which may not merely perceive, but 

feel in the very core of their being, as an inseparable violation of indentity”. বফগত কশ্লয়ক ফছয 

অবক্ষা, মফকাযত্ব, দাবযদ্র, অমজাি ানীয় জর  স্বাস্থয বযশ্ললফা, ফঞ্চনা, মালণ, আবধতয প্রবৃবত মথশ্লক 

ভুবিয জনয এই কর প্রান্তীয়, অফশ্লবরত ম্প্রদায়গুবর বফবেন্নবাশ্লফ ফহু ধযশ্লণয প্রবতফাদ আশ্লিারন 

ংগবেত কশ্লযশ্লছ ফা কশ্লয চ্শ্লরশ্লছ। বফশ্বায়শ্লনয ৃি ফহুভুখী চ্াগুবর ম্পশ্লকজ তাযা মমভন শ্লচ্তন শ্লয়শ্লছ 

মতভবন মই কর চ্যাশ্লরঞ্জগুবরশ্লক মভাকাবফরা কযায জনয বফযীতভুখী বযকল্পনা তাযা গেন কযশ্লত শুরু 

কশ্লযশ্লছ। বফগত তশ্লকয নব্বই – এয দক মথশ্লক এই ভস্ত ম্প্রদাশ্লয়য াভাবজক আশ্লিারনগুবর 

উশ্লেখশ্লমাগয বাশ্লফ জনম্মুশ্লখ এশ্লশ্লছ এফং যাজননবতক ভাো রাব কশ্লযশ্লছ। বফশ্বায়ন এফং নতুন উদাযননবতক 

অথজবনবতয বফকাশ্লয াশ্লথ াশ্লথ আন্তজজাবতক বি, ফহুজাবতক ংস্থা, বফববন্ন মোশ্লফী ংগেন (NGOs), 

নাগবযক ভাজ (Civil society), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাজননবতক দর, আন্তজজাবতক  জাতীয় ভানফাবধকায কবভন 

এফং ফুবিজীফী ম্প্রদাশ্লয়য াাশ্লময  ভথজশ্লন এই আশ্লিারনগুবর আশ্লযা বিারী শ্লয় উশ্লেশ্লছ।  

 

উংায: ুতযাং একথা ফরা মায় মম বফশ্বায়ন একবদশ্লক মমভন বকছু াংস্কৃবতক মগাবষ্ঠ, াফল িজান ফা প্রান্তীয় 

জনশ্লগাবষ্ঠয ‘াংস্কৃবতক বযবচ্বত’মক ধ্বং কশ্লয মপশ্লরশ্লছ, অনযবদশ্লক মতভবন আফায এই বফশ্বায়ন প্রবক্রয়াই 

বফববন্ন জন ম্প্রদায়শ্লক তাশ্লদয ংস্কৃবত যক্ষায, বনজস্ব ংস্কৃবতশ্লক ুনরূত্থান কযায ফা ‘বফকল্প বযবচ্বত’ 

(alternative indentity) গশ্লি মতারায নানা ুশ্লমাগ ম্ভাফনা ততবয কশ্লয বদশ্লে। 
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