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অবািরত আম ণ ("Open Access" বা "OA") তথ াবলী হে "digital" বা
বদু িতন, সবদা সংযু ("online"), িবনামূেল উপল এবং বিশরভাগ স ািধকার
এবং লাইেস -এর থেক মু | এটা স ব হয় Internet এবং লখক বা
স ািধকারীর অনুমিত থাকেল|
বিশরভাগ ে ই িবদ পি কাগুেলা লখকেদর কােনা পয়সা দয়না, তাই তারা
অনায়ােসই OA-র অনুমিত িদেত পােরন| এিদক থেক দখেত গেল, পি ত এবং
িব ানীরা স ীতেসবী বা চলি র সােথ জিড়ত কলাকারেদর থেক আলাদা তাই গানবাজনা বা ছায়াছিবর মত িবতক সািহত বা ব ািনক বে লাগু হয়না|
OA- তও স ূণ "peer review" বা িবদ সমােলাচনা করা স ব এবং
বরবর ওয়া উেদ াগ গুেলা ব ািনক ও সািহিত ক উ কেষর ওপর িবেশষ জার দন|
ক যমন লখেকরা তােদর ম দান কেরন, সইভােবই বিশরভাগ পি কা স াদক এবং
িবেশষ রাও এই েচ া িবনা পাির িমেকই কের থােকন|
OA সািহত উ পাদন িক িবনামূেল স ব নয়, যিদও ছাপা পি কার
চেয় খরচা অেনক কম পেড়| টা "নাহম িবদ া িব য়ম কিরষ ািম" নয়,
বরং িকভােব খরচটা ওঠােনা যায় পাঠকেদর ওপের আিথক বাঝা না চািপেয় িক া ওখােন
েবেশর বাধা সৃি না কের| িকভােব OA অবিধ পঁৗছেনা যােব তার ওপর িনভর কের
খরচা তালার "বািণজ মেডল"|
মূলত দুরকম ভােব OA দওয়া যেত পাের: OA জানাল (পি কা) এবং OA
archive/repository (সং হশালা).


OA সং হশালা: এখােন "peer review" হয়না, িক যাই থাক এখােন,
যেকউ িবনামূেল পড়েত পােরন| এর মেধ অসমােলািচত পা ু িলিপ বা
সমােলািচত ব বা দু থাকেত পাের| এরকম সং হশালা থােক ধানত
বড় সং া, যমন িব িবদ ালয় বা গেবষণাগাের, এবং িবষয়িভি ক যমন,



পদাথিবদ া বা অথনীিত| লখেকরা তােদর পা ু িলিপ কােরা অনুমিত
ছাড়াই রাখেত পােরন এখােন, এবং এখন বিশরভাগ পি কায় লখকেদর ছাপা
ব -ও রাখেত িদে | যসব সং হশালা "Open Archives
Initiative (OAI)"-এর "Metadata harvesting protocol"
বা তথ খনন-এর িনয়মাবলী পালন কের, তারা িনেজেদর মেধ
কথা বলেত পাের এবং যেকােনা ব বহারকারীই যা খুঁজেছন তা পেয়
যােবন এটা না জেনই য ব টা ক কান সং হশালার মেধ িছল | এখন
"Open-source software" অথাত িবনামূেল র software পাওয়া
যায় OAI-মান সং হশালা তরী করা এবং চালােনার জেন , কারণ সারা
পৃিথবীর লাক এখন এটা খুব বিশ কের ব বহার করেত চাইেছন| একটা
সং হশালা তরী করেত গেল খরচা খুবই সামান : িকছু টা জায়গা চাই
"server"-এ আর কািরগেরর জেন িকছু টা সময়|
OA পি কা: এখােন "peer review" হবার পের ব গুেলা িবনামূেল
উপল হয়| এখােন খরচা লােগ peer review, পা ু িলিপ তরী এবং
server-এর জায়গার| OA পি কার খরচা ওেঠ রিডও TVর মত:
যারা ওই ব র থেক উপকৃ ত হেব, সই কা ািনরা এই খরচগুেলা পুেরা কের
দন, ফেল পাঠকেদর কােনা পয়সা িদেত হয়না| কােনা সমেয় এটা স ব হয়
যিদ পি কাগুেলা কােনা িব িবদ ালয় বা পশাগত সংগঠেনর থেক ভতু িক পায়|
কখেনা আবার পি কাগুেলা িকছু পয়সা চায় লখক (বা লখেকর িত ান বা
বাইেরর অথ অনুদানকারী সং ার) থেক| য সব লখেকরা একদমই পয়সা িদেত
পােরননা , সই সব ে OA পি কার ওটা ম ব কের দয় সাধারণত| য সব
OA পি কার কােনা িত ােনর থেক ভতু িক পায়, তারা সচরাচর কােনা
পয়সা নয়না| িকছু ে OA পি কার কম পয়সা িনেয়ও চালােত পাের যিদ
তােদর অন রাজগার থােক, যমন: অন ান ছাপা বই বা পি কা, িব াপন ,
পয়সা িনেয় িকছু অিতির সবা, আনুসি ক সবা| িকছু িত ান আর
সংগঠন িকছু ছার দয়| কােনা কােনা OA পি কা, য িত ােনর
বা সিরক চঁ াদা দওয়া আেছ, সখানকার সব গেবষকেদর লখা িবনামূেল
ছেপ দয়|যিদ কােরা ক নাশি উবর হয়, আরও নানারকম ভােব খরচা
ওঠােনার রা া বার করেত পােরন – সেব তা কিলর সে !

আরও বিশ জানেত হেল , তার সােথ আরও links শু ু , এই লখাটা এখােন দখেত
পােরন: http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm.
Translated into Bangla by Dr. S. N. Sarbadhikari.

