
 

এই �দানেযাগ� তেথ�র অ�ভ� �� তথ�, ডকুেমে�শন এবং পিরসংখ�ান�িল EC অনুদান 
চ� �� 101006436-এর অধীেন GlobalSCAPE �ক� কনেসা�ট�য়াম �ারা িলিখত এবং 
ইউেরাপীয় কিমশেনর মতামত অপিরহায �ভােব �িতফিলত কের না৷ এখােন থাকা তথ� 
িদেয় ৈতির হেত পাের এমন েকােনা ব�বহােরর জন� ইউেরাপীয় কিমশন দায়ী নয়। 

 

ে�াবাল সােয়� কিমউিনেকশনেক  
(Global Science Communication) সহায়তা করা:  

সুপািরশকৃত পরবত� পদে�প সং�া� এক�ট ই�াহার 

িব�ান ও �যু��র �ত অ�গিত সমােজর জন� ইিতবাচক এবং েনিতবাচক উভয় ে�ে�ই বড় �ভাব 
েফেল। েযেহত�  মানুষ অে�ষণ এবং উ�াবেনর সীমানােক িবস্তৃত কের তাই সমাজেক অবশ�ই তাল 
েমলােত মািনেয় িনেত হেব। িব�ান এবং সমােজর সহিববত�ন নাগিরকেদর কােছ িব�ানস�ত িবষয় 
এবং নীিত�িল েবাঝার, িব�াস করার এবং যু� হওয়ার �েয়াজনীয়তা ত� েল ধের (Mannino et al., 
2021)। িব�ব�াপী েকািভড-19 (এবং ভ�ল তথ�) অিতমারী (Saitz & Schwitzer, 2020), এবং জলবায়ু 
পিরবত�েনর কারেণ সৃ� িব�ংসী দাবানল এবং বন�া এই �েয়াজনীয়তার কথা সু��ভােব মেন কিরেয় 
েদয়। 
 
িব�ান েযাগােযাগ (Science communication) এমনই এক�ট ে�� যার মাধ�েম এই �েয়াজনীয়তার 
লে�� কাজ করা েযেত পাের, এবং আশানু�পভােব, সাফল� অজ�ন করা েযেত পাের। এক�ট 
িশ�ামূলক শাখা িহসােব, এ�ট ত�লনামূলকভােব নবীন, নানািবধ শাখােক যু� করাই হল এ�টর �কৃিত, 
এবং এেত িবস্তৃত ধরেনর অংশ�হণকারী এবং অনুশীলন যু� থােক।  এই �িতেবদেনর উে�েশ�, 
আমরা Dam et al., (2020)-এ েদওয়া িব�ান েযাগােযােগর সং�া ব�বহার করব। 
 
"িব�ান েযাগােযাগ অেনক উপায় বণ �না কের যার মাধ�েম িব�ােনর ���য়া, ফলাফল এবং �ভাব - 
িবস্তৃতভােব সং�ািয়ত - পাঠকেদর সােথ িবিনময় করা বা আেলাচনা করা েযেত পাের৷ ৈব�ািনক বা 
�যু��গত উ�য়েনর ব�াখ�া বা ৈব�ািনক বা �যু��গত মা�ার সমস�া�িল আেলাচনা করার ল�� 
িনেয়, িব�ান েযাগােযাগ পার�িরক আদান�াদানেক যু� কের।" 
 
সা�িতক দশক�িলেত, আমরা েয উপােয় তথ� পাই, তার সার�হণ কির এবং তা যু� কির তার 
অেনক�িল �পা�র পব � সমাজ অিত�ম কেরেছ এবং এ�ট অব�াহত থাকেব বেল আশা করা হে� 
(Kupper et al., 2021)। �ভাবশালী, উ� মােনর িবষয়ব�র িবকােশর জন� িব�ান 

েযাগােযাগকারীেদর অবশ�ই এই পিরবত�ন�িলর সােথ মািনেয় িনেত হেব (Mannino et al., 2021)। 
এই ধরেনর মািনেয় েনওয়া ছাড়া, িব�ােনর উপর আ�া কেম যােব, যা সমােজর সু�তার জন� 
স�াব��েপ িব�ংসী �ভাব েফলেব (Roche et al., 2021)। 
 
িক� �মাগত পিরবিত�ত িচ�পট, সীিমত স�দ এবং তার ৈবিচ��ময়, খ��ত �কৃিতর সােথ, িব�ান 
েযাগােযােগর ে���ট তাল িমিলেয় চলার জন� সং�াম চালাে� এবং েকউ েকউ এ�ট 'সংকেটর 
মুহতূ �'-এর মেধ� আেছ বেল বণ �না কেরেছন (Davies et al., 2021; Kupper et al., 2021)। GlobalSCAPE 
�কে�র গেবষণা ও অনুশীলেনর িভি�েত (Roche et al., 2021), এবং আ�জ�ািতক ে�কেহা�ারেদর 
�ারা �দ� মতামেতর সমথ �ন িনেয়, িব�ব�াপী িবিভ� জনসাধারেণর সােথ উ� মােনর অংশ�হেণর 
�েচ�ায় এই ই�াহার�ট িব�ান েযাগােযাগকারীেদর সহায়তা করার জন� সুপািরশকৃত পরবত� 
পদে�প�িলর সংি�� িববরণ েদেব। 
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GlobalSCAPE 
GlobalSCAPE (ে�াবাল সােয়� কিমউিনেকশন অ�া� পারেসপশন, Global Science Communication 
and Perception) হল ইউেরাপীয় কিমশন'স Horizon 2020 কল (European Commission's Horizon 
2020 call), SwafS-19-এর অধীেন অথ �ায়ন করা আট�ট �কে�র মেধ� এক�ট; যা িব�ান 
েযাগােযােগর ভূিমকার িহসাব িনে� এবং পুনরায় পরী�া করেছ। GlobalSCAPE-এর ল�� িছল 
িব�জনীন ে��াপেট িব�ান েযাগােযােগর এক�ট িনভ� �ল, সা�িতকতম িচ� সং�হ করা (Roche et 
al., 2021)। িব�ান েযাগােযাগ (scicomm) অনুশীলনকারীরা িব�জেুড় েয বাধা�িলর স�ুখীন হন তা 
সনা� করা এবং এই ধরেনর বাধা�িল অিত�ম করার কাজ লােগ এমন কায �কলাপ�িলেক �চার 
করার জন�, উ� মােনর সাম�ী, �িশ�ণ এবং ে���টর মেধ� অংশ�হেণর লে�� এই িমশন�ট গেড় 
েতালা হেয়িছল৷ এই ই�াহার�ট GlobalSCAPE �কে�র মাধ�েম ৈতির করা হেয়েছ, এবং �কে�র েশষ 
মােস অনু��ত একে�-স�ৃ� করা েসশন�িলর মাধ�েম সংগৃহীত মতামেতর মাধ�েম পিরমা�জ�ত করা 
হেয়েছ। 
 

িব�ান েযাগােযােগর িভি�গত মূল�েবাধ 
 
�মাগত িব�ান েযাগােযােগর কায �কলাপ�িলর �ভাব অজ�ন করেত এবং এ�িলেক অথ �বহ কের 
ত�লেত, ে���টর মেধ� িভি� িহসােব েদখা েযেত পাের এমন এক সাির মূল�েবােধ িফের আসা কায �কর 
হেত পাের। এই মূল�েবাধ�িল িব�াস এবং উ� মােনর অংশ�হেণর উপর গেড় ওঠা িব�ান এবং 
সমােজর মেধ� স�ক� গেড় েতালার পথ ৈতির করেত পাের যা �মাগতভােব বাধা সহ� করেত পাের। 
এখােন আমরা এই মূল�েবাধ�িল উপ�াপন কির, েস�িলেক বা�বায়েনর সােথ যু� চ�ােল� সহ, যা 
আ�জ�ািতক িব�ান েযাগােযােগর অংশ�হণকারীেদর িনেয় পিরচািলত সািহত� গেবষণা, অনুশীলন 
এবং একে�-স�ৃ� করা েসশন�িলর মাধ�েম সনা� করা হেয়েছ। এ�ট েকােনাভােবই এক�ট স�ূণ � বা 
িনিদ�� তািলকা নয়, বরং পিরবেত� এ�ট িব�ান েযাগােযাগ ে�ে�র বত�মান িচ�া ও ধারণা�িলর এক�ট 
আভাস েদয়। 
 

1. অ�ভ� ��� এবং ৈবিচ��:  
মূলধারার িব�ান েযাগােযাগেক বত�মােন ে�তা�, পা�াত� দৃ��ভি� �ারা �ভািবত এক�ট �ত� 
ে�ে�র মেধ� পিরচািলত হেত েদখা েযেত পাের (Guenther & Joubert, 2017; Dawson, 2021; Finlay, 
S. M. et al., 2021)। ৈবিচ�� এবং অ�ভ� ���র এই অভাব েসরা অনুশীলেনর একতরফা দৃ��ভি� ৈতির 
কের। িব�ান েযাগােযাগ অত�� �াসি�ক, যা েযখােন এ�ট বা�বািয়ত হে� তার সাং�ৃিতক ও 
রাজৈনিতক কারেণর উপর গভীরভােব িনভ�রশীল (Dawson, 2021; Davies et al., 2021)। যিদ এ�ট 
স�ঠকভােব েবাঝা না যায়, তাহেল বা�বািয়ত অনুশীলন�ট �ভাবহীন, অ�াসি�ক এবং েশষ পয �� 
স�েদর অপচয় হেত পাের। এক�ট দৃ��ভি� যা �ধুমা� িবে�র জনসংখ�ার এক�ট েছাট অংেশর 
�িতিনিধ� কের, তা িব�জনীন ে��াপেট স�ুখীন হওয়া বাধা�িল অিত�ম করার জন� এককভােব 
অথ �পূণ � েকৗশল�িল গেড় ত�লেত পাের না। 
 

2. িব�াস, অকপটতা এবং সততা: 
িব�ােনর �িত আ�া ব�ৃ� করার মূলকথা হল অকপটতা এবং সততা, তাই এেত অবাক হওয়ার িকছ�  
েনই েয এ�ট বািহ�কভােব এবং ে���টর মেধ�, উভয় ে�ে�ই এ�টর িবষয়�িলর আদান�দােনর 
মেধ�ও গভীরভােব িনিহত আেছ (Davies, 2021)। �ান িবিনময় গেবষণা এবং অনুশীলন উভয় 
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ে�ে�ই �ণমােনর উ�িতেত উৎসাহ েদয়, যা িব�ান েযাগােযাগ 
অংশ�হণকারীেদর ভােলা কাজ এবং তােদর েনটওয়ােক�র অিভ�তার উপর 
িভি� করার সুেযাগ েদয়। 
দুভ�াগ�বশত, অেনক িব�ান েযাগােযাগ েপশাজীবী �ায়ই তােদর েনটওয়াক� েছাট এবং শাখা িনিদ��, 
সােথ শাখার সাির�িল জেুড় সহেযািগতা করার উেদ�ােগর অভাব রেয়েছ বেল মেন কেরন  
(Davies et al., 2021)। িব�ান েযাগােযাগ গেবষণা, িশ�াদান, এবং ে���ট জেুড় েসরা অনুশীলেনর 
ধারণা�িলেত বড় ৈবষম��িল �দিশ �ত হেয়েছ, যা �িশ�েণর িবকাশ ও বা�বায়েনর সময় অসুিবধা 
স�ৃ� কের। সুিনিদ��ভােব, স�ািদত গেবষণা �ায়শই অনুশীলনকারীেদর জন� �াি�সাধ� ভাষায় 
ব�াখ�া করা হয় না, যা অেনক িব�ান েযাগােযােগর কায �কলােপর স�াব� �ভাবেক �াস কের েদয় 
(Davies et al., 2021; Joubert, 20223)। 
 

3. �ািয়�: 
িব�ান েযাগােযােগর মেধ� গেবষণা, অনুশীলন এবং �িশ�েণর কায �কলাপ�িলর একধরেনর 
�ািয়ে�র জন� �েচ�া করা উিচত যােত স�েদর অপচয় কমােনা যায়, �াসি�কতা এবং উ� �ভাব 
সুিন��ত করা যায় এবং এক�ট অত�� দ�, �াধীন এবং ���পূণ � কােজর ে�� িহসােব িব�ান 
েযাগােযােগর উপলি� ব�ৃ� করা যায়। �ািয়� িব�ান েযাগােযােগর জন� েনটওয়াক� এবং সহায়তা 
ব�ব�া গেড় ত�লেত উৎসাহ েদয়। িব�ান ও সমােজর সহ-িববত�েনর পিরবত�নশীল ধারা সনা� করেত 
এবং উদ্ভূত বাধা�িল �ত কা�টেয় উঠেত দীঘ �েময়াদী �ক��িলেক ব�বহার করা েযেত পাের 
(Gerber et al., 2020)। িক� �ািয়� অজ�েনর জন�, ৈব�ািনক �িত�ান এবং অন�ান� অথ �ায়ন 
সং�া�িলেক অবশ�ই ৈব�ািনক গেবষণা এবং �যু��গত উ�য়েনর এক�ট ���পূণ � উপাদান 
িহসােব িব�ান েযাগােযাগেক েদখেত হেব। এ�ট িব�ানীেদর এবং অন�ান� গেবষকেদর সহায়তা 
করার ���পূণ � িদক�ট ত� েল ধের যারা তােদর িনজ� কাজ বহৃ�র সমােজর সদস�েদর সােথ িবিনময় 
করেত চান (Besley et al., 2021)। 
 

উ�াবন এবং �াসি�কতা:  
পূেব � উি�িখত সম� মূল�েবাধ বা�বায়েনর জন�, সামি�কভােব িব�ান েযাগােযাগকারীেদর অবশ�ই 
উ�াবনশীল থাকেত হেব। পিরবিত�ত িচ�পেট �াসি�ক থাকার জন� অ�ভ� ���, ৈবিচ��, অকপটতা 
এবং �ািয়ে�র জন� েজার েদওয়ার মাধ�েম গেবষণা এবং অনুশীলনেক অবশ�ই পূেব � িনধ �ািরত 
িনয়ম�িল অিত�ম করেত হেব। অনািব�ৃত সহেযািগতা�িল আকষ �ণীয় নত�ন দৃ��েকাণ এবং পূেব � 
উেপি�ত মূল�বান ধারণা�িল �দান করেত পাের।   
িব�ান এবং সমােজর মেধ� স�ক� েযমন িবকিশত হয়, েতমিন এ�ট গেড় েতালার জন� গেবষণা 
এবং প�িত�িল ব�বহার করা আবশ�ক। 
 
পরবত� িবভােগ, গেবষণা এবং িব�জনীন িব�ান েযাগােযােগর অনুশীলেন কীভােব এই জাতীয় 
মূল�েবাধ�িল আরও ে�ািথত করা েযেত পাের তার েবশ কেয়ক�ট সুপািরশ আমরা উপ�াপন করব। 
এই সুপািরশ�িল GlobalSCAPE-এর কায �কলাপেক িঘের ৈতির করা হেয়েছ, যা এই িবভােগও বণ �না 
করা হেব, এবং িব�ান েযাগােযাগ েপশাজীবীেদর সােথ একে�-স�ৃ� করা েসশন�িল েথেক সংগহৃীত 
মতামত ব�বহার কের পিরমাজ�ন করা হেয়েছ। 
  
 

 
 



 

এই �দানেযাগ� তেথ�র অ�ভ� �� তথ�, ডকুেমে�শন এবং পিরসংখ�ান�িল EC অনুদান 
চ� �� 101006436-এর অধীেন GlobalSCAPE �ক� কনেসা�ট�য়াম �ারা িলিখত এবং 
ইউেরাপীয় কিমশেনর মতামত অপিরহায �ভােব �িতফিলত কের না৷ এখােন থাকা তথ� 
িদেয় ৈতির হেত পাের এমন েকােনা ব�বহােরর জন� ইউেরাপীয় কিমশন দায়ী নয়। 

 

সুপািরশ  
 
সুপািরশ #1: �াি�ক ক��র িনেয় গেড় েতালা 
িব�ান েযাগােযােগর ভিবষ�ত সব �াে� �াি�ক ক��েরর সােথ পিরক�না এবং ৈতির করা উিচত 
(Dawson, 2021; Finlay et al., 2021; Judd & McKinnon, 2021)। এ�িল অজ�ন করা েযেত পাের 
এইভােব: 

● সহেযািগতামূলক গেবষণা এবং িব�ব�াপী অংশীদািরে�র মাধ�েম, িব�ান েযাগােযােগর 
এক�ট িব�জনীন িচ� গেড় েতালার লে�� কাজ করা। 

● িবিভ� কিমউিন�টর সদস� এবং িবেশষ�েদর পাশাপািশ কাজ করা যােত তােদর কিমউিন�টর 
সােথ অংশ�হেণর �েয়াজনীয়তা সনা� করা যায় এবং কায �কলাপ�িলর বা�বায়ন বা 
গেবষণা পিরচালনার সময় এই �েয়াজনীয়তা�িলেক িবেবচনা করা। 

 
GlobalSCAPE কায �কলাপ: GlobalSCAPE এ�টর অনুৈদঘ �� ডােয়ির অধ�য়েনর মাধ�েম এক�ট 
িব�জনীন িচ� ৈতির করার �য়াস �� কেরেছ, যা িবে�ষণ করা হেল সারা িবে�র িবিভ� পটভূিমর 
িব�ান েযাগােযাগ েপশাজীবীেদর অিভ�তার উপর আেলাকপাত করেব। �ক��ট ইউেরােপর 
বাইেরর আ�জ�ািতক িবেশষ�েদর সােথ, এেদর উপেদ�া েবাড�, �িশ�ণ কম �শালা এবং স�দ-
িবিনময় �েচ�ার মাধ�েম, সহেযািগতার �ারা অেনক কায �কলােপর িভি���েরর মেধ� এক�ট 
িব�জনীন দৃ��ভি� ে�ািথত কেরেছ। 
 

সুপািরশ #2: �ান িবিনময় সহজ করা 
যারা জনসাধারেণর কােছ িব�ান জানােত চান তােদর এ�ট করার জন� সমিথ �ত এবং �মতাশীল েবাধ 
করা উিচত। এ�ট সহজ করা েযেত পাের এ�িলর মাধ�েম: 

● কায �করী �ান এবং অনুশীলন িবিনময় কের এমন কম �শালার বা�বায়ন করা, যা েয অ�েল 
তারা �ানীয় িবেশষ�েদর পাশাপািশ অব�ান কেরন েস�টর জন� পিরক�না করা হেয়েছ। 

● আরও �ািয়�পূণ � �িশ�েণর সুেযাগ, এবং এক�ট েক�ীভূত অব�ান যার �ারা সহেজ সনা� 
করা যায় েয কখন এবং েকাথায় এই ধরেনর সুেযাগ পাওয়া যায়। 

● ভাষা এবং �চােরর েকৗশল�িলর পিরবত�েনর মাধ�েম গেবষণার ফলাফল�িলেক 
অনুশীলনকারীেদর কােছ আরও �াি�সাধ� কের েতালা। 

● সহেজ পাওয়া এবং িবিনময় করা েযেত পাের এমন উপেযাগী কের েতালা সং�ান�িল গেড় 
ত�লেত তহিবল ব�বহার করা। েযখােন স�ব নিথ এবং উপকরেণর অনুবােদ িবিনেয়াগ করা 
এ�টর অ�ভ� ��। 

● েনটওয়ািক�ংেয়র সুেযাগ�িল গেড় েতালা এবং নেলজ ে�াকার ৈতির করা যারা িব�ান 
েযাগােযােগর ে�ে�র মেধ�, তেব বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর সােথও �ান িবিনময় এবং 
সহেযািগতায় সাহায� করেত পাের। 

 
GlobalSCAPE কায �কলাপ: GlobalSCAPE এ�টর আউটপুট এবং সং�ান�িল েযমন এক�ট 
আ�ার��াজেুয়ট িব�ান েযাগােযাগ মিডউল, �িশ�ণ েসশেনর িবষয়ব� এবং বত�মান ই�াহারেক 
উ�ু� অ�াে�স এবং উপেযাগী করা হেব তা িন��ত করার �িত িনেয়া�জত আেছ, সােথ ই�াহার�ট 
িবিভ� ভাষায় অনুবাদও করা হে�। GlobalSCAPE তার �টিচং েফারাম �ারা সমিথ �ত, েনটওয়াক� ফর 
পাবিলক কিমউিনেকশন অফ সােয়� অ�া� েটকেনাল�জর (Network for Public Communication  
of Science and Technology, PCST) সােথ এক�ট সহেযািগতা গঠন কেরেছ, যা িব�ান েযাগােযাগ 
কম �সূিচ এবং েকাস ��িলর এক�ট িব�ব�াপী েডটােবস এবং জান �াল অফ সােয়� কিমউিনেকশেনর 
(Journal of Science Communication, JCOM) এক�ট িবেশষ সংখ�ার আরও িবকােশর িদেক এিগেয় 
িনেয় েগেছ যা েদখায় েয কীভােব এই ধরেনর কম �সূিচ�িল িব�ব�াপী েশখােনা হয়। 



 

এই �দানেযাগ� তেথ�র অ�ভ� �� তথ�, ডকুেমে�শন এবং পিরসংখ�ান�িল EC অনুদান 
চ� �� 101006436-এর অধীেন GlobalSCAPE �ক� কনেসা�ট�য়াম �ারা িলিখত এবং 
ইউেরাপীয় কিমশেনর মতামত অপিরহায �ভােব �িতফিলত কের না৷ এখােন থাকা তথ� 
িদেয় ৈতির হেত পাের এমন েকােনা ব�বহােরর জন� ইউেরাপীয় কিমশন দায়ী নয়। 

 

 

সুপািরশ #3: জাতীয় এবং আ�িলক সহায়তা েপাষণ করা 
 
�ান িবিনময় করার ��ে�র উপর িভি� কের, নত�ন �েচ�া �� করার সময় িব�ান 
েযাগােযাগকারীেদরেক অবশ�ই সহায়তা এবং পরামশ � িদেত হেব। িব�ান েযাগােযাগ কিমউিন�টর 
সদস� এবং অন�ান� ে�কেহা�ার েযমন িব�ানী, িশ�াথ� এবং নীিত িনধ �ারকেদর মেধ� নেলজ 
ে�াকার িহসােব কাজ করার জন� �ানীয়, জাতীয় এবং আ�জ�ািতক উভয় হােবর �িত�া পূেব � িব��� 
হওয়া দল�িলর মেধ� �ান িবিনময়, সহেযািগতা এবং কেথাপকথনেক শ��শালী করেব।  এই ধরেনর 
�েচ�া সফল হওয়ার জন�, এই েক��িলেক অবশ�ই �াধীন, �ািয়�পূণ � স�া হেত হেব এবং সরকারী 
সং�া এবং অন�ান� ে�কেহা�ারেদর কাছ েথেক �মাগত অথ �ায়ন এবং সহায়তা �েয়াজন হেব। 

● �ানীয় েক��িলেক েসই এলাকার মেধ� বা�বািয়ত করা হে� এমন কায �কলাপ�িলর 
�াসি�কতা সুিন��ত করেত হেব এবং েয সকল অংশ�হণকারী �ু�-মােপর �েচ�া 
চালাে�ন তােদর সােথ সংেযাগ�াপন করেত হেব যারা দ�তা এবং �েয়াজনীয় সং�ান 
�দান করেত পােরন, স�বত জাতীয় েকে�র মাধ�েম। 

● জাতীয় েক��িলর �ানীয় েক��িলর জন� সহায়তা এবং এক�ট েনটওয়াক� �দান করা 
উিচত, পরামশ �দান কম �সূিচ এবং �িশ�েণর ��াব েদওয়া উিচত, জাতীয় পিরবত�েনর জন� 
�ভািবত করা উিচত এবং িবিভ� �ক� এবং কায �কলােপর জন� তহিবল সুরি�ত করার জন� 
জাতীয় ৈব�ািনক �িত�ান/সং�া�িলর সােথ কাজ করা উিচত। এক�ট আ�জ�ািতক েকে� 
তােদর �িতিনিধে�র এক�ট ধরন থাকা উিচত। 

● বহৃ�র আ�জ�ািতক েক��িল আ�জ�ািতক সহেযািগতােক সহজ করেত পাের এবং 
িব�জনীন িব�ান েযাগােযাগ উ�াবনী, অ�ভ� ���মূলক এবং �াসি�ক রাখা সুিন��ত করার 
পেথ েনতৃ� িদেত পাের। 

 
ভিবষ�ত কায �কলাপ: COALESCE এক�ট আস� �ক� যা স�িত এক�ট "ইউেরািপয়ান েস�ার ফর 
সােয়� কিমউিনেকশন (European Centre for Science Communication)" (GA 101095230) �িত�ার 
জন� 4-বছেরর হরাইজন ইউেরাপ (Horizon Europe) অনুদান েপেয়েছ, এবং আট�ট SwafS-19 
�কে�র কােজর উপের িভি� কের গেড় উঠেব। 
 

সমাপনী ম�ব� 
িব�ান এবং সমােজর সহিববত�ন েয িব�াস, েবাঝাপড়া এবং উ�-মােনর অংশ�হেণর উপর গেড় 
উেঠেছ তা সুিন��ত করার জন�, িব�ান েযাগােযােগর ভিবষ�ত অবশ�ই অ�ভ� ���কর, উ�ু�, 
আ�িরক এবং �ািয়�পূণ � হেত হেব। ে���টর অ�গ �ত গেবষক এবং অনুশীলনকারীেদরেক অবশ�ই 
এেক অপেরর এবং বিহরাগত ে�কেহা�ার েযমন সরকার, নীিত িনধ �ারক এবং ৈব�ািনক কিমউিন�ট 
উভেয়র কাছ েথেক তােদর কােজর উ�িত চািলেয় েযেত এবং �মাগত পিরবত�নশীল এক�ট 
িচ�পেটর মেধ� নত�ন দশ �কেদর কােছ েপৗ�ছােত সহায়তা েপেত হেব। 
 
 

�ীকৃিত 
এই ই�াহােরর মেধ� বিণ �ত িবষয়�িলর উপর অ�দৃ���পূণ � মতামেতর জন� েলখক GlobalSCAPE 
অংশীদার, PCST �টিচং েফারাম এবং উপেদ�া েবাড� িবেশষ�েদর (Advisory Board Experts) ধন�বাদ 
জানােত চান। তারা সকল অংশ�হণকারীেদর ধন�বাদ জানােত চান যারা একে�-স�ৃ� করা 
েসশন�িলেত েযাগদান কেরেছন এবং তােদর মূল�বান মতামত জািনেয়েছন, এই নিথর জন� যার 



 

এই �দানেযাগ� তেথ�র অ�ভ� �� তথ�, ডকুেমে�শন এবং পিরসংখ�ান�িল EC অনুদান 
চ� �� 101006436-এর অধীেন GlobalSCAPE �ক� কনেসা�ট�য়াম �ারা িলিখত এবং 
ইউেরাপীয় কিমশেনর মতামত অপিরহায �ভােব �িতফিলত কের না৷ এখােন থাকা তথ� 
িদেয় ৈতির হেত পাের এমন েকােনা ব�বহােরর জন� ইউেরাপীয় কিমশন দায়ী নয়। 

 

উপর িভি� করা েযেত পাের। পিরেশেষ, ইউেরািপয়ান কিমশন (European 
Commission) সম� GlobalSCAPE �ক� জেুড় েয সহায়তা �দান কেরেছ তার 
জন� েলখকরা তােদর ধন�বাদ জানােত চান। 
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