
“আমার এপাট�েম� থাকার জন� �ঠক আেছ… িক� এখান েথেক েফসবুেক অনলাইন িবজেনস 
চালােনা সহজ নয়।” 

 

েসাশ�াল িমিডয়া আমােদর জীবেন িকছ�  শ� েপা� পিরবত�ন এেনেছ। েযাগােযাগ আজকাল ভীষণ 
সহজ। ছিব, িভিডও, েতালপাড় করা ��াটাস, িকংবা িনছক মজা করা িমম- সামা�জক ে��াপেট এই 
সব�েলাই ৈতির করেছ নত�ন নত�ন স�েক�র বুিনয়াদ, িব�ার, নয়ত টানাপেড়ন। ব���গত কালে�পণ 
েথেক �� কের সম��গত “ইেভ� ��েয়শন,” সবখােনই েসাশ�াল িমিডয়া িকছ�  মাপকা�ঠ ৈতির কের 
িদে� যা �িতফিলত হে� আমােদর ৈদন��ন কম �কাে�। ব�ুেদর িনেয় েকাথাও েখেত েগেল আজকাল 
খাওয়াদাওয়া িকংবা আ�াবা�জর েচেয় মুখ� হেয় পেড় েসাশ�াল িমিডয়ােত আপেলাড করার জন� ছিব 
েতালা। “িফয়ার অফ িমিসং আউট” জ� িদে� সা�িতক েকান িবষয় িনেয় বুেঝ বা না বুেঝ েদয়া হাজার 
হাজার ��াটাস। মহুেূত�র মােঝ হািরেয় যাে� গতকােলর ভাইরাল হওয়া েকান �িতভা, ঘটনা, িকংবা 
�িতবাদ। আথ �সামা�জক এবং সাং�ৃিতক ে��াপেট েসাশ�াল িমিডয়া কী কী পিরবত�ন আনেছ, তা িনেয় 
েলখােলিখ এবং গেবষণা ব�িদন ধেরই চেল আসেছ। তেব আমােদর চারপােশর �ািনক জগেতর ওপর 
েসাশ�াল িমিডয়ার �ভাব িনেয় আেলাচনা এখনও সীিমত পিরম�েল রেয় েগেছ। এই েলখাটার মুখ� 
উে�শ� েছা� এক�ট �ািনক পিরসের কীভােব েসাশ�াল িমিডয়া বড় ধরেণর পিরবত�ন আনেছ তার এক�ট 
সংি�� বণ �না ত� েল ধরা।  

গত এক বছর ধের আিম এবং আমার িতন �টমেমট (বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালেয়র �াপত� িবভাগ 
েথেক সাদাফ সমুাইয়া খান ও দীপাি�তা ন�ী এবং যু�রাে�র িময়ািম ইউিনভািস ��টর �াপত� িবভাগ 
েথেক অ��ুিত েদ ) কাজ করিছ ঢাকায় েফসবকু- িনভ�র অনলাইন িবজেনেস যু� আেছন এমন 
েমেয়েদর িনেয় যারা মূলত িনেজেদর বািড়/ এপাট�েম� েথেক তােদর িবজেনস সামলান। আমরা খুেঁজ 
েবর করার েচ�া করিছলাম তারঁা কী কের তােঁদর েছা� এপাট�েম�, যা িকনা �ধু মা� বসবােসর জন� 
িডজাইন করা, েসখােন পুেরাদেম ব�বসা করেছন, েফসবুেক লাইেভ এেস কা�মারেদর ে�াডা� 
েদখাে�ন, ে�াডা� ে�ািরং এবং প�ােক�জং করেছন। েকউ েকউ েকটািরং সািভ�স িদে�ন। িনেমর েতল 
েথেক �� কের সাতকরার আচঁার- সবই বাসায় ৈতির করেছন এবং েফসবুেকর মাধ�েম িব�� করেছন। 
অথ �াৎ তােঁদর এপাট�েম� �েলা “�ধুমা� আবাসন” এর গ�ী েথেক েবিরেয় েছাট েছাট ে�াডাকশন 
ইউিনট হেয় েগেছ। বািড়েত েথেক উপাজ�েনর সুেযাগ, �াধীনতা, িকংবা প�াশেনর জায়গাটােক ধের 
রাখেত বত�মােন হাজার হাজার েমেয়রা যু� হে� েসাশ�াল িমিডয়া- িনভ�র অনলাইন ব�বসায়। বদেল 
যাে� তােঁদর এপাট�েম� (ভাড়া বা িনজ�) এর েচহারা, ব�বহার এবং �ািনক ৈবিশ��। েযমন, আমােদর 
েকস �ািড �েলােত উেঠ এেসেছ কী কের েবড�ম হেয় েগেছ ে�ার �েমর মত, �িয়ং �ম হেয় েগেছ 
েফসবকু লাইেভ যাওয়ার “ে�জ”, েছা� রা�াঘর আর ডাইিনং �েম চলেছ শত মানুেষর খাবার ৈতিরর 
��িত। এই সা�িতক, েসাশ�াল িমিডয়া-উদ্ভূত পিরবত�ন�ট সিত�কার অেথ �ই “মডান � হাউ�জং িডজাইন” 
এর একদম গভীের িগেয় নাড়া িদেয়েছ এবং আমােদর েচােখর সামেন আবারও ত� েল ধেরেছ modernist 
design thinking এর সীমাব�তা। 

প�াশ-ষােটর দশেক ভারতীয় উপমহােদেশ নগর পিরক�না এবং �াপত� আেলাচনায় প��মা আধুিনক 
িচ�াধারা ব�াপক �ভাব িব�ার কের। একিদেক উ�য়েনর চাকা �ত েঘারােত দরকার িছল শহর েক��ক 
িশ�ায়েনর িব�ার। অন�িদেক দরকার হেয় পেড়িছল িশ� কারখানায় কাজ করেত �াম েথেক শহের 
আসা িবশাল জনেগা��র আবাসন েজাগান েদয়া (যা আজও ঢাকা শহেরর জন� বড় এক�ট চ�ােল�)। 
প��মা িবে�র আধুিনকায়েনর মেডল অনুসরণ কের এই অ�েলও �� হল কম �ে��-েথেক-আলাদা 
আবাসন কম �সূিচ, েযখােন আবাসন বলেত বঝুায় এমন জায়গা েযখােন সারািদন িশ�কারখানায় কাজ 



েশেষ কম�রা এেস িব�াম েনেব, খাওয়া দাওয়া করেব। তােঁদর পিরবােরর জন� ৈতির হল �ুল কেলজ 
হাসপাতাল এবং অন�ান� সেুযাগ সুিবধা। অথ �াৎ শহরজীবেন এক একটা “কােজর” জন� নাগিরকেদর এক 
একটা “জায়গায়" েযেত হেব। এই “ে�া�াম/ ফাংশন- িনভ�র” শ� েপা� �ািনক পৃথকীকরণ প��মা 
িবে� �কট হেলও আমােদর েদেশ হয়িন। তেব েসিদেকই নগর পিরক�না এেগাে�। এই ব�াপারটা ভাল 
হে� না খারাপ হে� েসই িবষেয় �চ�র তক� িবতক� চলেছ। আমরা েসিদেক না যাই। আবাসন িবষেয় 
িফের আিস। যিদও নগের �ািনক পৃথকীকরণ প��মা িবে�র মত �কট নয়, তেব উদীয়মান শহর�লর 
মত ঢাকাও আ�� করল modern apartment living and design কনেস�। সীিমত পিরসের, েযৗ��ক 
উপােয় শহেরর িন�-উ� মধ�িব�েদর আবাসেনর জন� গেড় উঠেত থাকল এেকর পর এক ব�তল 
এপাট�েম� িব��ং। যার �ধান ব�বহার {ধেরই েনয়া হয়) কাজ েথেক িফের িব�াম, রা�া, খাওয়া, িকছ� টা 
সামা�জক আচার পালন। �াকচারাল/ কাঠােমাগত এবং ইন�া�াকচারাল/ অবকাঠােমাগত কায �কািরতা 
অ�ু� রাখেত একই ে�ার ��ান “কিপ-েপ�” কের িব��ং ৈতির হে�। েযেহত�  বাবহািরক চািহদাও সবার 
একইরকম, েমাটামু�ট সবারই ৈদিনক কম �সচূী একই প�াটােন �র, তাই ঢালাওভােব একই ধােঁচর এপাট�েম� 
িডজাইেন েকান বাধা িছল না। তেব আেলা বাতাস চলাচল, আরামদায়ক তাপমা�া, এপাট�েম� কমে�ে� 
সামা�জকীকরেণর সুেযাগ ইত�ািদ বরাবরই ভাল, আধুিনক �াপনার ৈবিশ�� িহেসেব পিরগিণত হেয় 
এেসেছ।  

“সমস�া” �� হল তখন, যখন েসাশ�াল িমিডয়া- িনভ�র অনলাইন িবজেনস “ে�নিড” হেয় উঠল। আেগও 
বেলিছ, এপাট�েম� �েলা এখন “�ধুমা� আবাসন” এর গ�ী েথেক েবিরেয় েছাট েছাট ে�াডাকশন 
ইউিনট হেয় েগেছ। কােজই “�ধুমা� আবাসন” েক মাথায় েরেখ িডজাইন করা এপাট�েম��েলা নত�ন 
“ফাংশনাল িডমা�” �েলার সে� সম�য় সাধন করেত পারেছ না। ৈতির হে� �ািনক টানােপােড়ন। 
েবিশরভাগ ে�ে� ভ��েভাগী হে� েমেয়রা যারা এমিনেতই নানা কারেণ ঘের িকংবা বাইের “ে�স 
ে�ইম” করেত পাের না। আমােদর একটা েকস �ািড এমন িছল েযখােন বািড়র কারও েযন েকান সমস�া 
না হয় েসজন� গভীর রােত একজন উেদ�া�ােক তার ে�াডা� িনেয় লাইেভ েযেত হত। েসসময় িতিন 
পেটনিশয়াল কা�মার েবিশ েপেতন না। উপর� মােঝ মেধ� অনলাইেন হয়রািনর িশকার হেতন। 
পরবত�েত িতিন ব�বসা�ট ��টেয় েফলেত বাধ� হন। অন� আেরক�ট েকেস আমরা েদেখিছলাম একই 
িব��ংেয়, দুই�ট িভ� তলায়, একই ে�ার ��ােনর দুই�ট এপাট�েমে� বসবাসকারী দুই�ট পিরবােরর এক�ট 
অনলাইেন েকটািরং এবং অন��ট েরিডেমইড গােম ��েসর ব�বসার সে� জিড়ত িছল। যিদও ি�তীয় 
পিরবার তােঁদর বারা�ােক ে�ার �ম বািনেয় িবজেনস চািলেয় েযেত পারেছ, জায়গা এবং অি�িনেরাধক 
ব�ব�ার ��তার কারেণ �থম পিরবার তােঁদর ব�বসা অন�� সিরেয় েনয়। িক� নত�ন জায়গার ভাড়া 
পুিষেয় ব�বসায় লাভ করা ক�ঠনতর হেত থাকায় তারঁা কাজ ব� কের েদয়।  

খুব শী�ই আমরা এমন একটা নাগিরকেগা�� পাব, যারা িনেজেদর বািড়/ এপাট�েম� েথেকই িবিভ� 
কােজর সােথ অনলাইেন যু� হেবন। েকািভড-১৯ েসই স�াবনা আরও বািড়েয় িদেয়েছ। modernist 
design thinking-  যা আবাসন এবং কম �ে��েক পৃথকভােব েদেখ এেসেছ, একই ধরেণর ব�বহািরক 
চািহদা অনুধাবন কের একই ধােঁচর হাউিসং িডজাইেন �পিতেদর উদবু� কেরেছ, তা আজেক নানাভােব 
�� িব� হে�। আমােদর �ািডেত যারা অংশ িনেয়িছেলন তােঁদর অেনেকই বলিছেলন তােঁদর 
এপাট�েমে� যিদ একটা �ম েবিশ থাকেতা তােঁদর কাজ করার জন�, তাহেল তােঁদর অেনক সমস�া 
সমাধান হেয় েযত। েকউ েকউ বেলেছন বািড়ওয়ালা যখনই েজেনেছন তােঁদর অনলাইন িবজেনেসর 
কথা, ভাড়া বািড়েয় িদেয়েছন। েকউ  বেলেছন তােঁদর ছাদ ব�বহার করেত েদয়া হে� না আচঁার/ কাপড় 
েরােদ েদয়ার জন�। এপাট�েম� ম�ােনজেম� কিম�ট বেলেছ “েরিসেডনিশয়াল” িব��ংেয় “িবজেনস” 
করা যােব না। এমন আরও অেনক �ািনক বাধা িবপি�র মুখমুিখ েমেয়রা হে�ন যার সমাধান �ধুমা� 



বািড় পালেট, একটা েবিশ �ম িদেয়  সমাধান করা স�ব না। আমােদর হয়ত সময় এেসেছ এর বাইের 
িগেয় ভাবার। 

আমরা যারা িডজাইন �েফশেনর সােথ যু� আিছ, আমােদর উিচত এই নত�ন ৈতির হওয়া “ে�া�াম” েক 
ভালভােব েবাঝা। কারা কীভােব যু� হে�ন, কত�ণ কাজ করেছন, কী কী কাজ করেছন, তােঁদর 
সা�াই-েচইন েকমন, িডমা� েকান েকান িবষয় িদেয় অনু�ািণত হে�, েসাশ�াল িমিডয়া �াটফম ��েলা 
আর েকান েকান নত�ন িফচার আনেছ ইত�ািদ সমান ��� িদেয় েদখেত হেব যতটা ��� িদেয় আমরা 
“�স-েভি�েলশন”, “ওেয়�-ওয়াল”, “এনা�জ� এিফিসেয়��” েদিখ। আমােদর ভাবেত হেব কী কের 
একজন এপাট�েম�বাসী তারঁ �েয়াজন অনুযায়ী (কাঠােমা অ�ু� েরেখ) সামিয়ক �ািনক পিরবত�ন 
আনেত পােরন যােত তারঁ কাজ অন�েদর ৈদন��ন জীবেন িবপি� ৈতির করার দােয় ব� না হেয় যায়। 
উপর�, এক এক ধরেণর কাজ এক এক ধরেণর �ািনক ৈবিশ�� দািব কের। েযমন িযিন অিফস পাড়ায় 
িনয়িমত দুপুেরর খাবার সা�াই েদন তারঁ কােজর জায়গা িভ� হেব িযিন গয়না িডজাইন কেরন তারঁ 
েথেক। আমােদর েভেব েবর করেত হেব হাউিসং িডজাইেনর েকান েকান “প�ারািমটার” এ পিরবত�ন 
আনেল আমরা এরকম “diverse program” এর সােথ িডজাইেনর িদক েথেক সম�য় সাধন করেত পারব। 
আমােদর েদশীয় কৃ�� সং�ৃিত বজায় েরেখ নত�ন আবাসন তেব েকমন হেয় পাের?  

 

নূসরাত জাহান মীম 

ড�র অফ িডজাইন ক�া��েডট 

��াজেুয়ট �ুল অফ িডজাইন 

হাভ�াড� ইউিনভািস ��ট   

 

 

 

 

  


