
ু ুআজ �থেক িঠক �চা� বছর আেগ একিট অ�ত িশেরানাময� ওেয়বসাইট �থেক সারা িবে�র মানষেক জানােনা ু

ূ ু ুহেয়িছল এক অভূতপব � আ�ান, - “আসন, সবাই িমেল একিট ম� িব�েকাষ রচনা কির।” 'Astronomer' স�েক�  

ু�সই িব�েকােষ �লখা হেয়িছল, - “Scientist whose area of Research is Astronomy.”  �সইসে� সইেডন 

স�েক�  �লখা হল, - “Country in Northern Europe. Inhabitants are called Swedes. Language 

ুspoken is Swedish. Capital is Stockholm.”  উইিকিপিডয়ার ��টা িছল এমনই মামিল। িক� এই ��র 

ুইিতহাস �থেক �বেড় উঠেত খব একটা সময় লাগল না তার। মা� এক মােসর মেধ�ই �লখা হেয় �গল 

ুহাজারখােনক িনব�। পরবত� ী পাঁচ বছের চাল হল আরও কেয়কিট িবিভ� ভাষার উইিকিপিডয়া। ধীের ধীের 

তেথ�র ব�াি� ও িনবে�র ভাবগত গভীরতায় অন�ান� তেথ�র উৎস�িলেক অেনকটাই িপছেন �ফেল িদল 

উইিকিপিডয়া। এই িবরাট সাফেল�র িপছেন রহস� িছল একটাই - এই ���িটেত �লখােলিখর �া��� 

ূতুলনামলকভােব �বিশ, অথা� ৎ �য �কউ িলখেত পােরন উইিকিপিডয়ায়!

ু ৃএখন �িত মােস ৪০ �কািটরও �বিশ মানষ ব�বহার কেরন উইিকিপিডয়া। তথ�সম� এবং উ�মানস�� �লখাই 

ূপাঠকসমােজ উইিকিপিডয়ার জনি�য়তার মল কারণ। �সইসে� এইসব �লখা আবার পাওয়া যায় স�ূণ �

ূিবনামেল�;  এমনিক �কােনারকম িব�াপনী উৎপাত ছাড়াই!  গত এক দশেক সারা িবে� �তির হেয়েছ  

উইিকিপিডয়ার এক অি�তীয় ���ােসবক স�দায়। বত�মােন এই স�দােয়র �সৗজেন�ই িবে�র �মাট ২৭০িট 

ৃ ুভাষায়, ১ �কািট ৭০ লে�র মেতা িনব� সি� করা স�ব হেয়েছ উইিকিপিডয়ায়। �সইসে� �ানেক ম� কের 

ু�দওয়া স�ব হেয়েছ এই িবে�র �িতিট মানেষর জন�।

উইিকিপিডয়ার এই যাবতীয় কমক� া� পিরচালনার িপছেন রেয়েছ 'উইিকিমিডয়া ফাউে�শন' নামক একিট 

অলাভজনক দাতব� সং�া। ২০০৩ সােল িজিম ওেয়ল� এই সং�ািট �িত�া কেরন, �যিটর যাবতীয় ব�য়ভােরর 

ু ু ৃস�ূণট� াই অনদােনর অেথর�  ওপর িনভ� রশীল। উে�খ�, অনদান সং�েহর ইিতহােস বহ�ম সাফল� অজন�  

ুকেরেছ এই সং�া। �মাট ৫ ল� অনদানকারী এই িব�েকাষ পিরচালনােথ � দান কেরেছন ১৬ িমিলয়েনরও �বিশ 

মািক� ন ডলার।

সংবাদ িব�াি�

 বাংলা উইিকিপিডয়ার 

সহেযািগতা

ভাষা ও ভাষা িব�ান শাখা

ুযাদবপর িব�িবদ�ালয়

ু১৮৮, রাজা সেবাধ চ� মি�ক, কলকাতা -৭০০ ০৩২

ু৯-১০ জানয়াির ২০১৫



ু ু ু২০০৪ সােলর জানয়াির মােস এই ম� িব�েকােষর বাংলা সং�রণিট ( https://bn.wikipedia.org/)   চাল কের 

ুউইিকিপিডয়া।  বত�মােন এই সং�রেণর িনবে�র সংখ�া ৩৩ হাজােরর িকছ �বিশ। এে�ে� িনবি�ত ব�বহারকারীর 

সংখ�া ৭৪ হাজার এবং িবগত এক মােস সি�য় ব�বহারকারীর সংখ�ািট হল ৪৭৩। পি�মব� ও বাংলােদশ �থেক 

�মাট দশজন �শাসক বাংলা উইিকিপিডয়ার কাজকম � তদারক কেরন। এই উইিকিপিডয়া গেড় ওঠার িপছেনও 

ুরেয়েছ দই বাংলার ব�বহারকারীেদর �যৗথ উেদ�াগ এবং সি�িলত �েচ�া। যিদও �চােরর অভােব বাংলা 

উইিকিপিডয়ার সাফল� ইংেরিজ উইিকিপিডয়ার তুলনায় এখনও অেনকটাই কম।  �সই কারেণই,  বাংলা 

ূউইিকিপিডয়ার মােনা�য়েনর মাধ�েম এই সমস�া দর কের বাংলা ভাষার এই �ানভা�ারেক সম� িবে�র সাধারণ 

ু ূমানেষর কােছ �পৗঁেছ �দওয়াই হল আমােদর কমক� াে�র মল ল��।

ু ূ২০১৫ সােলর জানয়াির মাস সম� িবে�র বাংলা উইিকিপিডয়ানেদর কােছ যেথ� ���পণ।�  এই মােসই 

ুবাংলােদশ ও পি�মবে�র  উইিকিপিডয়া স�দােয়র উেদ�ােগ পািলত হে� এই ম� িব�েকােষর দশম 

ু ু�িত�াবািষক� ী। যাদবপর িব�িবদ�ালেয়র �ত�� সহেযািগতায় ভাষা ও ভাষািব�ান শাখার উেদ�ােগ দ'িদন ব�াপী 

ূএই সে�লেনর মাধ�েম এই �িত�াবািষক� ী উদ�াপন করা হেব। এই সে�লেনর সমা�রাল কমস� িচ িহেসেব রেয়েছ - 

ুফেটা�ািফ �িতেযািগতা, ফেটা ওয়াক এবং িনব�রচনা �িতেযািগতার মেতা িবিভ� িবষয় এবং দই বাংলার 

উইিকিপিডয়ানেদর �যৗথ আেলাচনাচ�।

ুএই সম� অন�ানিট আেয়াজেনর �পছেন রেয়েছ 'উইিকিমিডয়া ফাউে�শন'র ভারত শাখার কলকাতা স�দায় 

ুএবং ���ােসবী সমথক� েদর অপিরসীম উৎসাহ। �য �কউ এই অন�ােন একিট িনব�ীকরেণর মাধ�েম অংশ�হণ 

করেত পােরন, যা আমােদর উইিকিপিডয়া স�দােয়র ব��বাদী চিরে�র �িতফলন। িনব�ীকরেণর জন� 

িন�িলিখত িল�িট ��ব� – http://bn10.doattend.com

বত�মােন ভারতীয় ভাষায় উইিকিপিডয়ার সংখ�া ২০। এছাড়া আরও ২০িট ভারতীয় ভাষার উইিকিপিডয়া এখন 

ুঅনেমাদেনর অেপ�ায় রেয়েছ। যিদও উইিকিপিডয়ার সামি�ক স�াদনায় ভারতীয়েদর অবদান মা� ১.৩ 

শতাংশ এবং িব�ব�াপী উইিকিপিডয়ার পাঠকেদর মা� ৪.৭ শতাংশ ভারতীয়। এই কারেণই, উইিকিপিডয়ার দশম 

ু�িত�াবািষক� ী উৎসবিট বাঙািল উইিকিপিডয়ানেদর কােছ �ধমা� একিট আ�জা� িতক সে�লন নয়, এিট 

ু ু ু ু ুসাধারণ মানেষর মেধ� এই ম� িব�েকাষেক সপিরিচত কের �তালার একিট সবণ � সেযাগও বেট। আসেল তথ� বা 

�ােনর �কােনা মািলকানা �নই, �ান সকেলর জন�। তাই �ানেক �মধা�� বা কিপরাইট আইন িদেয় �বেধ না �রেখ ঁ

ু ুউইিকিপিডয়ার মাধ�েম ম� কের �দওয়ার এই �য়াস এককথায় অনবদ�। �ান হেয় উঠক জািত-ধম-� ��িণ ধনী-

দির� িনিবে� শেষ সকেলর কােছ সহজলভ� - এক কথায় এই হল উইিকিপিডয়ার �ত।

http://bn10.doattend.com
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