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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 

 

আব্দুল্লাহ আল মাহমুে 

দেব্রে গব্রেষণাি প্রসাি োড়াি সাব্রে সাব্রে রেক্ষক, গব্রেষক ও ছাত্রব্রেি মাব্রে ‘ওব্রেন একব্রসস’ দেে জনরপ্রয় 
হব্রয় উব্রেব্রছ।  তোরে ‘ওব্রেন একব্রসস’ রনব্রয় অব্রনব্রকি ধািণাই েরিষ্কাি নয়, যা এব্রক জনরপ্রয় কিাি েব্রে 
প্রধান অন্তিায়।  অব্রনক গব্রেষকই জাব্রনন না দয করেিাইট ো গ্রন্থস্বত্ব লঙ্ঘন না কব্রিই রতরন রনখ্িচায় েূব্রেে 
প্রকারেত অব্রনক গব্রেষণা কমে েযেহাি কিব্রত োব্রিন।  রকংো জানব্রলও েযোপ্ত তেয ও গাইডলাইব্রনি অভাব্রে 
েুব্রে ওব্রেন না দকাোয় ও রকভাব্রে ওব্রেন একব্রসস মযাব্রটরিয়ালস গুব্রলা োব্রেন।  এ দলখ্ারটব্রত োেক-
গব্রেষকব্রক ওব্রেন একব্রসস রনব্রয় একরট েরিষ্কাি ধািণা দেওয়াি দচষ্টা োকব্রে। 

ওব্রেন একব্রসস রকভাব্রে এেং দকন: 

ওব্রেন একব্রসস ধািণারট প্রেম জনসম্মুব্রখ্ আব্রস রেগত েতাব্দীি ষাব্রটি েেব্রক যখ্ন U.S. Department of 

Education's Office of Educational Research and Improvement and the National Library of 

Education রেক্ষা-গব্রেষণা ও তব্রেযি অনলাইনরভরিক রডরজটাল লাইব্রেরি ERIC (Educational 

Resources Information Center) চালু কব্রি। এিেি ৯০ এি েেব্রক ইন্টািব্রনব্রটি আরেভোে গব্রেষণা 
প্রকােনায় আমূল েরিেতেন রনব্রয় আব্রস। ইন্টািব্রনব্রটি কলযাব্রণ েড় েড় প্রকােনী সংস্থাগুব্রলা কাগব্রজি 
েরিেব্রতে জানোব্রলি রডরজটাল করেি প্রকােনা শুরু কব্রি।  এব্রত গব্রেষণা প্রকােনা গরত োয় এেং সহব্রজ 
োেব্রকি দোিব্রগাড়ায় দেৌছাব্রনা সম্ভে হব্রয় ওব্রে। 

অেিরেব্রক প্রেম সারিি গব্রেষণা জানোব্রলি উচ্চমূলয রেব্রেষকব্রি স্বল্পব্রনাত ও উনয়নেীল দেব্রেি 
গব্রেষকব্রেি জন্য গব্রেষণা জগব্রত অোধ রেচিব্রণি দক্ষব্রত্র োাঁধা হব্রয় োাঁড়ায়। একজন তৃতীয় রেব্রেি 
গব্রেষব্রকি গব্রেষণা প্রব্রণােনা (research funding) দজাগাড় কিা তুলনামূলকভাব্রে করেন। উেিন্তু এইসে 
দেব্রেি গ্রন্থাগাি ও গব্রেষণা প্ররতষ্ঠানগুব্রলা আরেেক সীমােদ্ধতাি কািব্রণ খু্ে দেরে জানোল তাব্রেি সংগ্রব্রহ 
িাখ্ব্রত োব্রি না। 

এমরন েরিেরতেত েরিরস্থরতব্রত ওব্রেন একব্রসস ধািণারট ধীব্রি ধীব্রি জনরপ্রয় হব্রত োব্রক। ওব্রেন একব্রসস এি 
উব্রেশ্য হব্রলা এমন একরট প্ররিয়া রনরিত কিা যাি মাধযব্রম গব্রেষক রেনা খ্িব্রচ তাি গব্রেষণাি রেষব্রয় 
ইব্রতােূব্রেে হব্রয় যাওয়া গব্রেষণাগুব্রলাব্রত প্রব্রেোরধকাি োব্রেন এেং একই সাব্রে েূব্রেেি গব্রেষক ও নতুন 
গব্রেষণাকারি উভব্রয় লাভোন হব্রেন। 

এোি আব্রিকোি ইরতহাব্রসি কাব্রছ রিব্রি যাওয়া যাক। ওব্রেন একব্রসব্রসি শুরুি রেব্রকি একরট েড় উব্রেযাগ 
হব্রলা ArXiv. ১৯৯১ সাব্রল যাত্রা শুরু কিা এরটই হব্রলা েৃরেেীি প্রেম অনলাইন আকোইভ যা এখ্ব্রনা োেক-
গব্রেষব্রকি ক্ষুধা রমরটব্রয় চলব্রছ। এিেি ১৯৯৮ সাব্রল David Wiley ‘ওব্রেন কনব্রটন্ট’ ধািণারটি জন্ম দেন। 
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২০০১ সাব্রল যাত্রা শুরু কব্রি ওব্রেন কনব্রটন্ট লাইব্রসন্স প্রোনকািী ‘The Creative Commons’.  একই 
সাব্রল রেেখ্যাত MIT দ াষণা কব্রি তাব্রেি Open CourseWare উব্রেযাগ। এিেি ২০০২ সাব্রল UNESCO 
দিািাব্রম Open Educational Resource েরিভাষাব্রক স্বীকৃরত প্রোন কিা হয়। 

ওব্রেন একব্রসব্রসি ওেি প্রেম আন্তজোরতক রেেৃরত আব্রস দিব্রুয়ািী ২০০২ সাব্রল Budapest Open Access 

Initiative দেব্রক। েিেতেীব্রত আব্রিা দুরট রেেৃরত আব্রস Bethesda Statement on Open Access 

Publishing এেং Berlin Declaration on Open Access দেব্রক। 

২০০৩ সাব্রল যাত্রা শুরু কব্রি ওব্রেন একব্রসস জানোল ডাটাব্রেজ DOAJ (Directory of Open Access 

Journals), যা এখ্ব্রনা অন্যতম একরট ওব্রেন একব্রসস ডাটাব্রেজ রহব্রসব্রে স্বীকৃত। এিেি ২০০৮ সাব্রল 
Dave Cormier MOOC (Massive Open Online Courses) এি উদ্ভােন কব্রিন। 

ওব্রেন একব্রসস কাজ দকানগুব্রলা? 

দয দকান দমৌরলক কাজ ওব্রেন একব্রসস হব্রত হব্রল এব্রক রকছু বেরেষ্টয ধািণ কিব্রত হব্রে। প্রেমত এি Full-

text প্রােযতা োকব্রত হব্রে। এরট োকব্রে রডরজটাল িিমযাব্রট ও অনলাইব্রন রেনামূব্রলয রেতিণব্রযাগয এেং 
সকল প্রকাি করেিাইট ো গ্রন্থস্বব্রত্বি উব্রবে। এই বেরেষ্টযগুব্রলাি দয দকান একরট অনুেরস্থত োকব্রল দসই 
কাজব্রক ওব্রেন একব্রসস েলা যাব্রে না। 

গব্রেষণা প্রেন্ধ দেব্রক শুরু কব্রি গব্রেষণা রিব্রোটে, কনিাব্রিন্স দেোি, মব্রনাগ্রাি, রপ্র-রপ্রন্ট, েই, অরডও, 
রভরডও, সিটওয়যাি, মারিরমরডয়া সহ দযব্রকান দমৌরলক কাজই ওব্রেন একব্রসস এি আওতাভুক্ত। 

ওব্রেন একব্রসব্রসি অন্যান্য সম্পূিক ধািণাগুব্রলা হব্রলা – ওব্রেন সাব্রয়ন্স, ওব্রেন রিসাসে, ওব্রেন ডাটা, ওব্রেন 
এডুব্রকেন, ওব্রেন োেরলব্রকেন সহ অন্যান্য। 

ওব্রেন একব্রসস োেরলব্রকসন্স: 

ওব্রেন একব্রসস োেরলব্রকসন্স এি সাব্রে জরড়ত রকছ ুরেষয় দজব্রন দনওয়া যাক – 

Self-Archiving: 

দলখ্ক ো গব্রেষক যখ্ন তাাঁব্রেি দমৌরলক কাব্রজি রপ্র-রপ্রন্ট ো দোস্ট-রপ্রন্ট দকান Institutional 

Repository ো Open Archive (i.e. AgriXiv, ArXiv) এি মাধযব্রম সকব্রলি জন্য উন্মুক্ত কব্রি 
দেন তখ্ন এ েদ্ধরতব্রক েলা হয় Self-archiving। 

Pre-print: 

Pre-print হব্রলা peer-review ছাড়া দয দকান দমৌরলক কাব্রজি রডরজটাল ড্রািট যা গব্রেষক চাইব্রল 
ইন্সরটরটউেনাল আকোইব্রভি মাধযব্রম োেক-গব্রেষব্রকি জন্য উন্মুক্ত কব্রি রেব্রত োব্রিন। 

Post-Print: 

রপ্র-রপ্রব্রন্টি মত দোস্ট-রপ্রন্টও দমৌরলক কাব্রজি রডরজটাল িিমযাট । এখ্াব্রন শুধু োেেকয হব্রলা 
দোস্ট-রপ্রন্ট peer-reviewed মাব্রন গব্রেষণা কব্রমেি সংব্রোরধত –প্রকােনাব্রযাগয রূে। 
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Sherpa/Juliet: 

এরট একরট অনলাইন ডাটাব্রেজ যা Self-archiving এেং Open Access Journal সম্পব্রকে ১০০ 
রটিও অরধক গব্রেষণায় তহরেল প্রোনকািীি (Research Funder) নীরতমালাি তেয প্রোন কব্রি 
োব্রক। 
Sherpa/RoMEO: 

এই ডাটাব্রেজ ২২০০ এিও অরধক জানোব্রলি করেিাইট এেং Self-archiving নীরত রনব্রয় তেয 
প্রোন কব্রি োব্রক। 

ওব্রেন একব্রসস োেরলব্রকেন মব্রডল: 

ওব্রেন একব্রসস োেরলব্রকেব্রন্সি রেরভন মব্রডল আব্রছ। এি দভতব্রি জনরপ্রয় হব্রলা Gold Open Access, 

Green Open Access, Hybrid Open Access. 

• Gold Open Access: এই েদ্ধরতব্রত দলখ্ক-গব্রেষক রকংো গব্রেষণাি তহরেল প্রোনকািী 
(funder) সংস্থা প্রকােনা েযয় ো APC (Article Processing Charge) েহন কিব্রে। দযমন: 
PLOS ONE Journal. 

• Green Open Access: এরট একরট জনরপ্রয় ওব্রেন একব্রসস প্রকােনা েদ্ধরত। এ প্ররিয়ায় 
গব্রেষক ওব্রেন একব্রসস নয় এমন জানোব্রল তাি দমৌরলক কাজ প্রকাে কিব্রেন এেং উক্ত জানোব্রলি 
সাব্রে চুরক্তি আওতায় তাি গব্রেষণা কমেরট একরট রনরেেষ্ট সময় েি Self-Archiving প্ররিয়াি 
মাধযব্রম সকব্রলি জন্য উন্মুক্ত কব্রি দেব্রেন। 

• Hybrid Open Access: এ েদ্ধরত অেলম্বনকািী জানোলগুব্রলা গব্রেষব্রকি জন্য ওব্রেন একব্রসস 
এেং নন-ওব্রেন একব্রসস দুই েদ্ধরতই দখ্ালা িাব্রখ্। অেোৎ একই জানোব্রলি রকছু রকছ ুগব্রেষণা েত্র 
হয় উন্মুক্ত আোি রকছু রকছ ুগব্রেষণােব্রত্র প্রব্রেব্রেি জন্য েযেহািকািীব্রক সােরিেেন চাজে রেব্রত 
হয়। 

এছাড়া Bronze, Platinum, Diamond প্রভরৃত ওব্রেন একব্রসস োেরলব্রকেন মব্রডল গুব্রলাও জনরপ্রয়। 

ওব্রেন একব্রসস রক করেিাইট রেরুদ্ধ? 

ওব্রেন একব্রসস এি সাব্রে সেব্রচব্রয় েড় দয প্রশ্নরট চব্রল আব্রস তা হব্রলা ওব্রেন একব্রসস করেিাইট এি রেরুদ্ধ 
রকনা? উিি হব্রলা ওব্রেন একব্রসস দমাব্রটও করেিাইট-রেরুদ্ধ নয় েিং এরট অব্রনকাংব্রে করেিাইট এি স্যিক্ষা 
প্রোন কব্রি োব্রক। েতেমাব্রন রেরভন Open Content License োওয়া যায়। Creative Commons এগুব্রলাি 
মব্রধয অন্যতম। এই লাইব্রসব্রন্সি আওতায় দলখ্ক ো রেল্পী রকংো গব্রেষক তাাঁি দমৌরলক কমে েযেহাব্রিি 
সীমাব্রিখ্া রনধোিণ কব্রি রেব্রত োব্রিন। দযমন দলখ্ক চাইব্রল তাাঁি কাজব্রক এমনভাব্রে উন্মুক্ত কব্রি রেব্রত 
োব্রিন দয, দয দকউ তাাঁি কাজ েযেহাি কিব্রত োিব্রেন রকন্তু অেশ্যই দলখ্ব্রকি প্রারপ্ত স্বীকাি কিব্রত হব্রে। 
রকংো েযেহািকািী শুধ ুেযেহাি কিব্রত োিব্রেন রতরন দকান ধিব্রনি েরিেতেন আনব্রত োিব্রে না। অেো 
েযেহািকািী োরণরজযক কাব্রজ েযেহাি কিব্রত োিব্রে না। এইসে Open Content License এি মাধযব্রম 
একরেব্রক মূল দলখ্ব্রকি প্রারপ্ত স্বীকাি কিা হোি োোোরে দমৌরলক কাব্রজি উন্মুক্ত েযেহািও রনরিত হয়। 
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ওব্রেন একব্রসস মাব্রনই রক রেনামলূয? 

এখ্ন প্রশ্ন আসব্রত োব্রি, দযখ্াব্রন েৃরেেীি দকান রকছুই মুিব্রত নয় দসখ্াব্রন রক কব্রি আস্ত এক গব্রেষণােত্র 
সকব্রলি জন্য উন্মুক্ত কিা সম্ভে? উিি হব্রলা ওব্রেন একব্রসস মাব্রনই রি ো মুিব্রত নয়। ওব্রেন একব্রসস 
হব্রলা একরট েদ্ধরতগত দকৌেল দয প্ররিয়ায় দলখ্ক-গব্রেষক ো প্রকােক রকংো Funding Body প্রকােনা 
খ্িচ ো APC েহন কিব্রে এেং তা োেক / গব্রেষব্রকি জন্য উন্মুক্ত কব্রি দেওয়া হব্রে। অেোৎ ওব্রেন 
একব্রসস এি উব্রেশ্য হব্রলা োেক-গব্রেষব্রকি জন্য রেনামূলয দমৌরলক কাজ েযেহাি রনরিত কিা, যাি 
প্রকােনা খ্িচ েহন কিব্রে দসই দমৌরলক কাব্রজি দলখ্ক রকংো প্রকােক রকংো Research Funder. 

এখ্াব্রন দলখ্ক/গব্রেষব্রকি লাভ দকাোয়? 

দযব্রকান দমৌরলক কাব্রজি সােেকটা হব্রলা দসই কাব্রজি েযােক েযেহাি। দয দমৌরলক কাব্রজি যতব্রেরে োেক 
তাি উেব্রযারগতাও তত দেরে। আব্রিকট ুসহজভাব্রে েলব্রল, দমৌরলক কাজ/ গব্রেষণাগুব্রলাি গুরুত্ব রনধোিণ 
কিা হয় এি impact factor এি উেি রেব্রেচনা কব্রি। দয গব্রেষণা েব্রত্রি impact factor যত দেরে, মাব্রন 
দয গব্রেষণােত্ররট অন্য গব্রেষক যত দেরেোি cite কব্রিব্রছন তাি Scholarly value তত দেরে। আি তাই 
দকান দমৌরলক গব্রেষণা যতব্রেরে োেব্রকি কাব্রছ উন্মুক্ত হব্রে, দসরটি Cite হওয়াি সম্ভােনাও তব্রতাই দেব্রড় 
যাব্রে, মাব্রন তাি impact factor তত দেরে হব্রে। আি এব্রক্ষব্রত্র ওেন একব্রসসই হব্রলা একমাত্র উোয় যাি 
মাধযব্রম দলখ্ব্রকি স্বত্ব িক্ষা হয় এেং একই সাব্রে দমৌরলক কমেব্রক েযােক োেব্রকি জন্য উন্মুক্ত কব্রি দেওয়া 
যায়। 

রকভাব্রে খ্ুাঁব্রজ োব্রো ওব্রেন একব্রসস কাজগুব্রলা? 

রেেখ্যাত দেে রকছ ুওব্রেন একব্রসস রিব্রোরজটরি আব্রছ, আব্রছ নামী ওব্রেন একব্রসস জানোল, সাচে ইরিন। 
নামী ওব্রেন একব্রসস রিব্রোরজটরিি মব্রধয DOAJ, DOAB, PubMed Central, Shodhganga অন্যতম। 
জনরপ্রয় ওব্রেন একব্রসস সাচে ইরিন হব্রলা Google Scholar, Google Patent, Open Access Journals 

Search Engine (OAJSE) এেং অন্যান্য । এছাড়াও নামী অব্রনক জানোল ো প্রকােনাি ওব্রয়িসাইব্রট 
আলাো ভাব্রে ওব্রেন একব্রসস রিিাি অেেন োব্রক। দযমন ERIC database। িব্রয়ব্রছ Unpaywall নাব্রমি 

browser extension যা েযেহািকািীি দখ্াাঁজা দকান গব্রেষণােত্র ওব্রেন একব্রসস রকনা, এেং ওব্রেন 
একব্রসস হব্রল তা দকাোয় োওয়া যাব্রে দযরট েব্রল দেয়। 

ওব্রেন একব্রসস এেং োংলাব্রেে: 

োংলাব্রেব্রে প্রেম েৃশ্যমান ওব্রেন একব্রসস উব্রেযাগ দনয় icddr,b 

(International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh) 

। ১৯৯৭ সাব্রল তািাই প্রেম তাব্রেি গব্রেষণা জানোল Journal of Diarrhoeal 

Diseases Research োেব্রকি জন্য উন্মুক্ত কব্রি দেয়। BanglaJOL 
(একারধক রেষব্রয় full-text গব্রেষণা প্রেন্ধ প্রোনকািী ডাটাব্রেজ, INASP এি 
একরট উব্রেযাগ) যাত্রা শুরু কব্রি ২০০৭ সাব্রল। এিেি এরপ্রল ২০০৮ এ ওব্রেন 
দসাসে সিটওয়যাি Dspace এি সাহাব্রযয INASP (International Network 

for the Availability of Scientific Publications) এি অেোয়ব্রন েযাক ইউরনভারসেরট লাইব্রেরি চালু কব্রি 
রেেরেেযালয় েযোব্রয় দেব্রেি প্রেম Digital Institutional Repository. 
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দলখ্ক: আবু্দল্লাহ আল মাহমুে 

সহকারি লাইব্রেরি অরিসাি, িাজউক উত্তিা মব্রেল কব্রলজ।  

সেস্য, ওব্রেন একব্রসস বাাংলাব্রেশ।  

সম্পােকমন্েলীি সেস্য, লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স। 

োংলাব্রেব্রে ওব্রেন একব্রসস এি সেেব্রেষ সংব্রযাজন হব্রলা Open Access Bangladesh. দেেেযােী ওব্রেন 
একব্রসস আব্রদালনব্রক জনরপ্রয় এেং গ্রহণব্রযাগয কব্রি দতালাি লক্ষয রনব্রয় ২০১৭ সাব্রলি ১৭ দিব্রুয়ারি 
সংগেনরট যাত্রা শুরু কব্রি। রেরভন ওয়াকেেব্রেি োোোরে ২০১৮ সাব্রলি ১৭ দিব্রুয়ারি অনুরষ্ঠত হয় 
আন্তজোরতক কনিাব্রিন্স OpenCon Dhaka 2018 । একই রেব্রন যাত্রা শুরু কব্রি Open Access 

Bangladesh এি মারসক প্রকােনা Open Access Bangladesh Bulletin. 

১৭ নব্রভম্বি ২০১৮ সাব্রল Dhaka University Researcher Society এি সাব্রে দযৌে উব্রেযাব্রগ অনুরষ্ঠত হয় 
গব্রেষণাধমেী দসরমনাি Learn Research with Fun. 

সংগেনরটি উব্রেযাব্রগ এেং Open Science Framework (OSF) এি সহব্রযারগতায় খু্ে দ্রুতই আত্নপ্রকাে 
কিব্রত যাব্রে BanglarXiv (োংলা আকোইভ), যা হব্রে োংলাব্রেব্রেি প্রেম েহুরেষয়ক (multi-disciplinary) 
রপ্র-রপ্রন্ট ডাটাব্রেজ। গব্রেষব্রকিা তাব্রেি গব্রেষণাি রপ্র-রপ্রন্ট ো দোস্ট-রপ্রস্ট এখ্াব্রন জমা িাখ্ব্রত োিব্রেন 
এেং BanglarXiv এি সংগ্রব্রহ োকা অন্য দলখ্ক-গব্রেষব্রকি রপ্র-রপ্রন্ট রনখ্িচায় েযেহাি কিব্রত োিব্রেন। 

সািা রেব্রেই োড়ব্রছ গব্রেষণাি েরিরধ। দসই সাব্রে োল্লা রেব্রয় োড়ব্রছ গব্রেষণােব্রত্র প্রব্রেব্রেি সােরিেেন 
রি। গব্রেষণােত্র হব্রয় যাব্রে েযরক্ত গব্রেষব্রকি জন্য দুমূেলয। আি তাই োেী উেব্রছ গব্রেষণােত্রব্রক েৃহৎ 
জনব্রগাষ্ঠীি স্বাব্রেে উন্মুক্ত কব্রি দেওয়াি। ওব্রেন একব্রসস আব্রদালব্রনি কাব্রজি েরিরধ এেং সােেকতা রেক 
এখ্াব্রনই। 

প্রারি-স্বীকািঃ 

• Open Access Bangladesh Bulletin. Volume 01, Issue 02, Issue 13.  

• Suber, P. (2011) Open Access Overview. Retrieved January 20, 2018 from Earlham.edu. 

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm   

• Uddin MN, Koehlmoos TLP & Hossain SAS. (2014) Bangladesh: An overview of open 

access (OA) initiatives. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1101. Available 

at: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1101 

• Wiley, D. (2006). The Current State of Open Educational Resources. From 

https://opencontent.org/blog/archives/247  

• https://library.bracu.ac.bd/milestones (accessed on 24.06.2019) 

ছরব - royalsociety.org  

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1101
https://opencontent.org/blog/archives/247
https://library.bracu.ac.bd/milestones
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitm_jRhJPjAhXBEHIKHWcpAfIQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Froyalsociety.org%2Fjournals%2Fauthors%2Fopen-access%2F&psig=AOvVaw0mnZpKlj8QdIc7oJsHCVVy&ust=1562046963729561
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কনক মরনরুল ইসলাম ও মেুারেিা মাহমেুা স্যপ্তী:  

একাব্রেরমক প্রকাশনাি পেব্রে রপ্ররপ্রন্ট হব্রে গব্রবষণা েব্রেি জন্য এমন একরট ধািণা বা সাংস্কিণ পেরট পকান 
গব্রবষণােে প্রকাব্রশি েূব্রবেই বা রেয়াি রিরভউ হবাি েূব্রবেই পকান একরট প্লাটিব্রমে প্রকাশ কিা হয়। রপ্ররপ্রন্ট 
করেরট প্রায় সময়ই রবনামূব্রলেই প্রোন কিা হব্রয় থাব্রক এবাং এরট মূল গব্রবষণােেরট প্রকাশ হওয়াি আব্রগ ও 
েব্রি পেব্রকান সময় প্রকারশত হব্রত োব্রি। প্রায় সময়ই পেখা োয় পকান একরট জানোল প্রকারশত হব্রত প্রায় 
কব্রয়ক সিাহ এমনরককব্রয়ক বছিও পলব্রগ োয়। কািণ জানোব্রল প্রকারশত গব্রবষণােেগুব্রলা এক বা 
একারধকসেব্রস্যি সম্পােনা েষেে দ্বািা বাি বাি েেোব্রলারিত হয়। আি তাই পকান পলখা দ্রুততাি সাব্রথ 
প্রকাশ কিাি জন্য রপ্ররপ্রন্ট বেবহাি কিা োয়। রপ্ররপ্রন্ট সাভোব্রি এমন সব গব্রবষণােে থাকব্রব পেগুব্রলা এখব্রনা 
রিরভউ এি আওতাভুক্ত এবাং পেগুব্রলা আি রকছুরেব্রনি পভতব্রিই হয়ব্রতা প্রকারশত হব্রব। শুধুমাে সমব্রয়ি মাো 
কমাব্রনাি জন্য এবাং গব্রবষনােব্রেি উন্মুক্ত বেবহাি রনরিত কিাি জন্য রপ্ররপ্রন্ট বেবহাি কিা হব্রয় থাব্রক।  

নব্বই এি েশক হব্রত রপ্ররপ্রন্ট পবশ জনরপ্রয় হব্রয় ওব্রে এবাং ১৯৯১ সাব্রল েৃরথবীি প্রথম রপ্ররপ্রণ্ট োটাব্রবস 
arXiv.org গব্রে ওব্রে ো এখব্রনা েেেন্ত একরট বৃহৎ রপ্ররপ্রন্ট প্লাটিমে। েরেও রকছু রকছু জানোল তাব্রেি রনজস্ব 
নীরতমালাি কািব্রণ রপ্ররপ্রণ্ট এ প্রকারশত পলখা প্রকাব্রশ অোিগতা প্রকাশ কব্রি তািেব্রিও অরধকাাংশ জানোলই 
রপ্ররপ্রন্ট পলখাব্রক তাব্রেি প্রকাশনাি পেব্রে পকান বাধা মব্রন কব্রি না। ২০১৬ সাব্রল রকছু রকছু নতুন রপ্ররপ্রন্ট 
সাভোব্রিি নাম প্রস্তারেত হয় Crossref, Centre for Open Science এবাং ASAPbio এি দ্বািা। 

রপ্ররপ্রন্ট হব্রে মূলত এমন একরট রনবন্ধ বা গব্রবষণােে ো এখনও রেয়াি রিরভউ কিা হয় রন অথবা এরট 
রেয়াি রিরভউ প্রব্রসব্রস আব্রছ। অেিরেব্রক পোস্টরপ্রন্ট হব্রে  এমন একরট রনবন্ধ ো একরট জানোল প্রকাশনাি 
প্রস্তুরতি জন্য রেয়াি রিরভউ কিা হব্রয়ব্রছ। রপ্ররপ্রন্ট এবাং পোস্টরপ্রন্ট উভয় ধিব্রণি পলখাই একরট রনবব্রন্ধি 
িূোন্ত প্রকারশত সাংস্কিণ পথব্রক রভন্ন হব্রত োব্রি। রপ্ররপ্রন্ট এবাং পোস্টরপ্রন্টগুরল একসাব্রথ ই-রপ্রন্ট বা ইরপ্রন্ট 
রহসাব্রবও উব্রল্লখ কিা হয়। অন্যরেব্রক রিরপ্রন্ট এি মাধেব্রম মূলত এমন রকছুব্রক পবাঝায় ো ইব্রতাঃেূব্রবেই 
প্রকারশত হব্রয়ব্রছ এবাং তাব্রক আবাি েুনিায় প্রকাশ কিা হব্রে। 

গব্রেষকব্রেি গব্রেষণা কাব্রজ নতনু রেগন্ত আনব্রে –রপ্ররপ্রন্ট 
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েুনমূেদ্রন সাধািণত জানোব্রলি প্রকাশব্রকি দ্বািাই হব্রয় থাব্রক তব্রব এরট বতেমাব্রন রেরজটাল সাংস্কিণগুরল 
পথব্রকও ততরি কিা পেব্রত োব্রি (উোহিণস্বরূে, রেয়াি-রিরভউ জানোলগুরলি একরট ইব্রলকট্ররনক পেটাব্রবস 
পথব্রক), অথবা তাব্রেি প্রারতষ্ঠারনক সাংগ্রহস্থলগুরলব্রত তাব্রেি পলখকব্রেি দ্বািা স্ব-সাংিেণাগাি ভুক্ত কিা পেব্রত 
োব্রি।একাব্রেরমব্রত রপ্ররপ্রন্ট এ তখনই পকান পলখাব্রক সাংেুক্ত কিা হয় েখন পকান পলখা রিরভউ এি 
আওতাভুক্ত থাব্রক এবাং জানোব্রল প্রকাব্রশি জন্য পকান তাো থাব্রক না অথবা জানোব্রল প্রকাশ কিব্রত েখন 
অব্রনক সময় লাব্রগ।  

২০১৭ সাব্রলি জানুয়ারিব্রত, পমরেব্রকল রিসািে কাউরিল প াষণা কব্রি পে তািা ২০১৭ সাব্রলি এরপ্রল পথব্রক 
রপ্ররপ্রন্ট গুরলব্রক সরিয়ভাব্রব সমথেন কিব্রব এবাং জানুয়ািী ২০১৭ পতওব্রয়লমাস্ট ট্রাস্ট ও রপ্ররপ্রন্ট 
অোরপ্লব্রকশব্রনি রপ্রন্টগুরল গ্রহণ কিা শুরু কব্রি। ২০১৭ সাব্রলি পিব্রুয়ারিব্রত, জাতীয় রবজ্ঞান, স্বাস্থে গব্রবষণা 
কাউরিল এবাং ওব্রয়লকাম ট্রাস্ট সহ রবজ্ঞানী ও তজবেোথে তহরবল সাংস্থাগুরলি একরট পজাট জীবন-রবজ্ঞান 
পকন্দ্রীয় সাইব্রটি প্রস্তাব উত্থােন কব্রি পেখাব্রন জীবরবজ্ঞান সম্পরকেত রপ্ররপ্রন্টগুব্রলা সাংগ্রহ কিা হব্রব। ২০১৭ 
সাব্রলি পিব্রুয়ারিব্রত, SciELO একরট রপ্ররপ্রন্ট সাভোি পসট কিাি েরিকল্পনা প াষণা কব্রিরছল পেরটি নাম 
রছব্রলা - SciELO Preprints ।  ২০১৭ এি  মাব্রিে National Institutes for Health গব্রবষণা েব্রেি 
রপ্ররপ্রন্ট জমা পেওয়াি জন্য একরট নতুন নীরত জারি কব্রি। একই বছব্রিি এরপ্রব্রল পসন্টাি িি ওব্রেন সাব্রয়ি 
ছয়রট নতুন রপ্ররপ্রন্ট আকোইভ িালু কিাি প াষণা পেয়।  

PeerJ PrePrints রেয়াব্রিজ দ্বািা েরিিারলত একরট রবনামূব্রলে রপ্ররপ্রন্ট সাভোি। Zenodo গব্রবষণা 
তথেগুরলি জন্য একরট সাংগ্রহস্থল ো রপ্ররপ্রন্ট রিব্রোরজটরি রহসাব্রব বেবহৃত হয়, এবাং এরট নরথি েূবেরূে এবাং 
জমা পেওয়া নরথি জন্য একরট DOI নম্বি সিবিাহ কব্রি থাব্রক। MDPI ২০১৬ সাব্রল একরট অরতরিক্ত 
রপ্ররপ্রন্ট সাভোি িালু কব্রি।  

রনব্রি রবরভন্ন রবষব্রয় উব্রল্লখব্রোগে রকছু রপ্ররপ্রন্ট সাভোি রনব্রয় আব্রলািনা কিা হব্রলা- 

banglarxiv, ওব্রেন একব্রসস োংলাব্রেব্রেি #OpenAccessBd একরট উব্রেযাগ যা োংলাব্রেব্রেি ছাত্র, 
রেক্ষক, রেজ্ঞানী এেং গব্রেষকব্রেি রেনামূব্রলয রপ্ররপ্রন্ট দসো প্রোন কিব্রে। এই রপ্ররপ্রন্ট সারভেসরট মূলত 
োংলাব্রেব্রেি গব্রেষক রেজ্ঞানীব্রেি প্রকারেত  ও অপ্রকারেত  রেরভন প্রেন্ধ ও গব্রেষণালব্ধ রেষয় সংিক্ষব্রণি 
জব্রণয বতরি কিা হব্রয়ব্রছ। এই রপ্ররপ্রন্ট সারভেসরট দসন্টাি িি ওব্রেন সাব্রয়ন্স ও  ওব্রেন একব্রসস োংলাব্রেব্রেি 
দযৌে প্রব্রচষ্টা। োংলা আকোইভ (banglarxiv) োংলাব্রেব্রেি গব্রেষক রেজ্ঞানী ও সাধািণ ছাত্র-ছাত্রীব্রেি 
গব্রেষণা কাজব্রক তিারিত কিব্রে েব্রল রেব্রেষজ্ঞ মহল মব্রন কব্রি। দেে রেব্রেব্রেি রেরভন রেজ্ঞানী, গব্রেষক ও 
রেক্ষারেে এই রপ্ররপ্রন্ট সারভব্রসি উেব্রেষ্টা েরিষে ও কাযে রনেোহী করমরটব্রত িব্রয়ব্রছ। খু্ে অল্প রকছ ু রেব্রনি 
মব্রধযই banglarxiv এি অনুষ্ঠারনক যাত্রা শুরু কিব্রে।  

https://www.facebook.com/hashtag/openaccessbd?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Library and information science 

এলআইএস এবাং সাংরিষ্ট পেেগুরলি জন্য দুরট সাভোি িব্রয়ব্রছ: Eprints in Library and Information 

Science (e-LIS) এবাং LIS Scholarship Archive (LISSA)। ই-এলআইএস ২০০৩ সাব্রল িালু কিা 
হয় এবাং এরট সম্পূণে পস্বোব্রসবকব্রেি দ্বািা েরিিারলত লাইব্রেিী এবাং তথে রবজ্ঞান (এলআইএস) এি 
একাব্রেরমক কাগজেব্রেি জন্য একরট আন্তজোরতক উন্মুক্ত প্রব্রবশারধকাি সাংগ্রহশালা। ২০১৭ সাব্রল LISSA 
একরট Open Access Repository িালু হয়। তব্রব এরট শুধুমাে LIS এি নয় এি সাংরিষ্ট পেেগুরলি 
জন্যও ততরি কিা হয়। এই রিব্রোজরটি সাংগ্রব্রহ রছব্রলা- পমৌরখক ইরতহাস, সম্প্রোব্রয়ি কাজ, পকাে, তথে এবাং 
োণ্ডুরলরে। এরট লাইব্রেিী এবাং সাংিেণাগাি সম্প্রোব্রয়ি সেস্যব্রেি দ্বািা েরিিারলত হয়।  

েোথে ও সাধািণ রবজ্ঞান সম্পরকেত রপ্ররপ্রন্ট 

ই-রপ্রন্ট সাংিেণাগাি arXiv সবোরধক েরিরিত রপ্ররপ্রন্ট সাভোিগুরলি মব্রধে একরট ো ১৯৯১ সাব্রল লস 
অোলাব্রমাস ন্যাশনাল লোবব্রিটরিব্রত েল রগনস্পগে দ্বািা তারিক উচ্চ শরক্ত েোথেরবজ্ঞান রপ্রন্টগুরল রবতিব্রণি 
উব্রেব্রে ততরি কিা হব্রয়রছল। ২০০১ সাব্রল, ARXiv.org কব্রনেল ইউরনভারসেরটব্রত স্থানান্তরিত হয় এবাং এখন 
এরটব্রত েোথেরবজ্ঞান, গরণত, করম্পউটাি রবজ্ঞান, েরিমাণগত জীবরবজ্ঞান, েরিমানগত অথে, েরিসাংখোব্রনি 
পেেগুরলব্রক অন্তভুেক্ত কিা হব্রয়ব্রছ। উচ্চ শরক্ত েোথেরবজ্ঞাব্রনি পেব্রেি মব্রধে, ArXiv.org রপ্ররপ্রন্ট পোস্ট 
এত জনরপ্রয় পে বহু জানোল  ArXiv ই-মুদ্রণ নম্বি বেবহাি কব্রি সিাসরি ArXiv পথব্রক গব্রবষণােে জমা 
পেওয়াি অনুমরত পেয়। েোথেরবজ্ঞাব্রনি রকছ ুশাখাগুরলব্রত, রেএইিআি রিরভউ প্ররিয়া এবাং রেয়াি-রিরভউ 
জানোলগুরলি সমাব্রলািনাি জন্য ArXiv োটাব্রবস একরট পিাকাল েব্রয়ন্ট রহসাব্রব কাজ কব্রি। এরপ্রল ১৯৯২ 
সাব্রল পেরভে মারিউন Physics Today এি কলাব্রম রগন্স্পব্রগেি সৃরষ্টব্রক সম্ভাবেভাব্রব "ররাং তব্রিি রবজ্ঞাব্রনি 
সবোরধক অবোন" বব্রল বণেনা কব্রিব্রছন। ২০১৬ সাব্রলি রহব্রসব অনুোয়ী প্ররত মাব্রস প্রায় ৮০০০ রট রপ্ররপ্রন্ট 
ArXiv এ আেব্রলাে কিা হয়।  

engrXiv একরট প্রব্রকৌশল রপ্ররপ্রন্ট সাভোি ো ২০১৬ সাব্রল পসন্টাি িি ওব্রেন সাব্রয়ি দ্বািা িালু হব্রয়রছল 
এবাং উইসকনরসন-স্টাউট রবশ্বরবেোলব্রয়ি দ্বািা েরিিারলত হব্রয়রছল। েরেও প্রথব্রম এরট একরট অস্থায়ী ইব্রমল 
রেব্রোরজট বেবস্থা বেবহাি কব্রিরছল। ServerviXra ২০০৯ সাব্রল ArXiv এবাং অন্যান্য সাংগ্রহস্থল পথব্রক 
বাে পেওয়া পলখকব্রেি জন্য প্ররতরষ্ঠত হয় । 

করম্পউটাি রবজ্ঞান সম্পরকেত রপ্ররপ্রন্ট 

রপ্ররপ্রন্ট রহসাব্রব োণ্ডুরলরে ও অন্যান্য েকুব্রমন্ট রবতিণ কিাি েমতা করম্পউটাি রবজ্ঞাব্রনি উেি রবব্রশষ 
প্রভাব পিব্রলব্রছ। 

২০১৩ সাব্রল আব্রমরিকান পকরমকোল পসাসাইরট কতৃেক ChemRxiv প াষণা কিা হয়। ২০১৭ সাব্রল এরট 
রনরিত কিা হয় পে ChemRxiv েরিিারলত হব্রব figshare এি দ্বািা। figshare হব্রে মূলত একরট ওব্রেন 
এব্রেস রিব্রোরজটরি প্লাটিমে।  

২০০৭-২০১২ এি মব্রধে Nature Publishing Group তাব্রেি রনজস্ব রপ্ররপ্রন্ট সাভোি প্ররতরষ্ঠত কব্রি। এরট 
মূলত োণ্ডুরলরে, পোস্টাি, এবাং অপ্রকারশত পলখাি েেেব্রবেণ এি জন্য পহাস্ট রহব্রসব্রব কাজ কব্রি।  

ASAPbio (Accelerating Science and Publication in biology) হব্রে রপ্ররপ্রন্ট বেবহাি কব্রি "জীবন 
রবজ্ঞান পোগাব্রোব্রগি নতুনত্ব এবাং স্বেতা আব্রিা উন্নত কিাি জন্য রবরভন্ন রবজ্ঞানী-িারলত একরট উব্রেোগ"। 
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সামারজক রবজ্ঞান এবাং মানরবক সম্পরকেত রপ্ররপ্রন্ট: 

PhilSci-Archive ২০০১ সাব্রল রেসসবাব্রগে রবশ্বরবেোলব্রয়ি লাইব্রেিী রসব্রস্টম দ্বািা পহাস্ট কিা রবজ্ঞাব্রনি 
েশেনশাব্রেি সব উে-পেব্রেি জন্য িালু কিা একরট রপ্ররপ্রন্ট সারভেস।  

SocArXiv গরেত হব্রয়রছল জুলাই ২০১৬ সাব্রল রকছু সমাজরবজ্ঞানীব্রেি ততরিকৃত একরট গ্রুে দ্বািা। এরট 
রছল সমাজ রবজ্ঞাব্রনি জন্য একরট ওব্রেন আকোইভ।  

PsyAriXiv মানরসক উন্নরতি জন্য Society for the Improvement of Psychological Science দ্বািা 
২০১৬ সাব্রল িালু কিা সাইব্রকালরজি জন্য একরট রপ্ররপ্রন্ট পসবা। 

Social Science Research Network হব্রে প্রকারশত এবাং প্রকাশ হব্রব এমন দুই ধিব্রণি পেোি এি 
জন্য প্রব্রোজে একরট রপ্ররপ্রন্ট সারভেস বা রিব্রোরজটরি।  

কৃরষ  রবজ্ঞান সম্পরকেত রপ্ররপ্রন্ট: 

AgriXiv ২০১৬ সাব্রল প্ররতষ্ঠীত কৃরষ সম্পরকেত একরট রপ্ররপ্রন্ট রিব্রোরজব্রটারি। AgriXiv ২০১৭ সাব্রলি 
পিব্রুয়ারিব্রত GitHub এি সাভোি বেবহাি কব্রি প্রাথরমকভাব্রব িালু কিা হয় এবাং ২০১৭ সাব্রলি ১৪ 
পিব্রুয়ারিব্রত ওব্রেন এব্রেস ইরন্েয়াি মাধেব্রম সম্পূণেরূব্রে িালু হয়।  

জীবাশ্ম রবজ্ঞানঃ 

PaleorXiv ২০১৬ সাব্রল প্ররতষ্ঠীত হয় এবাং ২০১৭ সাল পথব্রক এরট েকুব্রমন্ট প্রকাশ কিাি জন্য খুব্রল 
পেওয়া হয়।  

অন্যান্য রপ্ররপ্রন্ট: 

এছাড়া SportRxiv বেবহাি কিা হয় িীো সম্পকেীত তথে সাংিেব্রণি জন্য, LawArXiv মূলত আইন 
সম্পরকেত তব্রথেি জন্য বেবহাি কিা হয়। JMIR Preprints পমরেরসন সম্পরকেত রপ্ররপ্রন্ট এি জন্য একরট 
রিব্রোরজব্রটারি একরট। Earth and Space Science Open Archive (ESSOAr) এবাং 
EarthArXiv ভূতি রবষয়ক তথে সাংগ্রহ কব্রি থাব্রক। 

েরিব্রেব্রষ েলা যায় একাব্রডরমক প্রকােনায়, preprint একরট স্কলািরল (scholarly) ো বেজ্ঞারনক 
(scientific) গব্রেষণাি একরট সংস্কিণ যা দকান স্কলািরল ো বেজ্ঞারনক জাণোব্রল প্রকােনাি েূব্রেে ো েব্রি 
একজন গব্রেষক তাি গব্রেষণা কমে প্রকােনাি েূব্রেে ো েব্রি প্রকাে কব্রি োব্রক। রপ্ররপ্রন্ট একরট অ-টাইেব্রসট 
সংস্কিণ (Non-typeset version) যা একরট জাণোব্রল প্রকারেত হওয়াি েব্রি অেো আব্রগ প্রকাে কিা হয় 
এেং সাধািণ েযেহািকািীগণ রেনা মূব্রলয দসো গ্রহণ কব্রিন। যা রেক্ষা, গব্রেষণা ও রেজ্ঞান চচোয় নতুন 
আনব্রে রেগন্ত|  

তেযসতূ্র: উইরকরেরডয়া ও ইন্টািব্রনব্রটি রেরভন ওব্রয়ে সাইট অেলম্বব্রন। 

http://improvingpsych.org/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_Science_Research_Network
https://en.m.wikipedia.org/wiki/GitHub
http://preprints.jmir.org/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/EarthArXiv
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অন্তিা অব্রনায়াি: 

ওব্রেন একব্রসস প্ররিয়ারটি মাধেব্রম পকান তিানুসন্ধাব্রনি েি তা লাইব্রসব্রিি মাধেব্রম উন্মুক্ত কব্রি পেয়া হয়, 
একইসাব্রথ তা েুনঃবেবহাব্রিি জন্য সবোরধক রবরধরনব্রষধগুরল েূি কব্রি অনলাইব্রন রবনামূব্রলে রবতিব্রণি বেবস্থা 
কিা হয়। ওব্রেন অোব্রেব্রসি প্রধান লেেই হল রেয়াি রিরভউে রিসািে রলটাব্রিিাি। ওব্রেন একব্রসস উন্নত 
পেশগুরলব্রত শুরু হব্রয়রছল এবাং ২০০২ সাব্রল বুোব্রেস্ট ওব্রেন একব্রসস ইরনরশব্রয়রটভ (রবওএআইআই) নাব্রম 
েরিরিত রতনরট উব্রল্লখব্রোগে প াষণা দ্বািা রিরিত কিা হব্রয়রছল। 

 

 

পলখক তাি রনবন্ধ সবোরধক একব্রসস প্রকাশ কিব্রত োব্রিন এবাং তা রনরিত কিাি জন্য তাব্রক ওব্রেন 
একব্রসপসি ধিণ বুব্রঝ রনব্রয় তা উম্মুক্ত কিব্রত হয়। তাহব্রলই পলখক, প্রকাশব্রকি লেে েুন্ন হওয়া পথব্রক মুক্ত 
থাকব্রব এবাং োেকও সহব্রজ ধিণ বুব্রঝ তথে বেবহাি কিব্রত োিব্রব। ওব্রেন একব্রসস প্রকাশনাি রবরভন্ন ধিণ 
িব্রয়ব্রছ এবাং এগুব্রলাব্রক রবরভন্ন প্রকাশক এি মাধেব্রম প্রকাশ কিা হব্রয় থাব্রক। 

নানা ধিব্রণি ওব্রেন একব্রসস 
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িঙব্রয়ি মাধেব্রম নামকিণ েদ্ধরতঃ 

সবগুব্রলা ওব্রেন একব্রসস-ই রনভেি কব্রি আব্রছ রিব্রয়টভ কমি লাইব্রসরিাং এি উেি রভরত্ত কব্রি। ওব্রেন 
একব্রসস প্রব্রবশারধকাি েমতাি উেি রভরত্ত কব্রি ওব্রেন এব্রেসব্রক ধিন পভব্রে িঙ বেবহাি কব্রি সাধািণত 
পেণী রবভক্ত কিা হয়। সবোরধক স্বীকৃত নাম হল গ্রীণ, পগাল্ড এবাং হাইরেে ওব্রেন একব্রসস; অরতরিক্ত রকছু 
মব্রেব্রলি জন্য আব্রিা অন্যান্য নাম বেবহৃত হয়। 

 

❖ পগাল্ড ওব্রেন একব্রসস: পগাল্ড ওব্রেন একব্রসস জানোলগুরলব্রত রনবন্ধ এবাং সামগ্রী উম্মুক্ত থাব্রক। 
এগুব্রলা ইন্টািব্রনব্রট পে পকউ সহব্রজ পেব্রত োব্রি দকাব্রনা সাবরিেশন রি বা সাইন-ইন ছাোই। এই 
জানোলগুরল তাব্রেি প্ররতষ্ঠান দ্বািা অথোয়ন, েেোব্রলািনা ও রবন্যাস কিা হয়। সাধািণত এি খিি 
আরটেব্রকল প্রব্রসরসাং িাব্রজেস (এরেরস) এি মাধেব্রম প্রোন কিা হয়, পলখক দ্বািা অথে প্রোন কিা পেব্রত 
োব্রি বা একরট তহরবল কাউরিল রহসাব্রব তৃতীয় েব্রেি দ্বািাও প্রেত্ত হব্রত োব্রি। এই গুণমান 
সম্পন্ন সামগ্রী গুব্রলা পগাল্ড ওব্রেন একব্রসস রহসাব্রব েরিরিত। এি রনবন্ধ গুরল রিব্রয়রটভ কমন্স 
লাইব্রসি বা অনুরূব্রেি মাধেব্রম ভাগ কব্রি পনওয়া থাব্রক এবাং েুনঃ বেবহাব্রিি জন্য লাইব্রসি েুক্ত 
কিা হব্রয় থাব্রক। 

❖ গ্রীণ ওব্রেন অোব্রেসঃ গ্রীণ ওব্রেন একব্রসপস জানোল প্রকাশক পলখকব্রক তাি রনবব্রন্ধ অবারণরজেক 
অরধকাি িাখব্রত অনুমরত পেয় এবাং ইন্টািব্রনট সাংিেণাগািগুরলব্রত পলখক মন্তবেও কিব্রত োব্রিন। 
প্রকাশক ওব্রেন একব্রসস রিব্রোরজটরিগুরলব্রত পলখকব্রেি কাজ স্ব-সাংিেণাগাি কিাি েমতা 
সিবিাহ কব্রি থাব্রক। 
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❖ হাইরেে ওব্রেন একব্রসস: হাইরেে ওব্রেন একব্রসস জানোল গুরলব্রত ওব্রেন ও পলাজ অোব্রেস 
রমেব্রণি রনবন্ধ গুরল িব্রয়ব্রছ। এই মব্রেল অনুসিণকািী একজন প্রকাশক আাংরশকভাব্রব সাবরিেশন 
কব্রিন, এবাং পলখক বা গব্রবষক প্রকাশনাি রি প্রোন কব্রি, এবাং শুধুমাে পসই বেরক্ত রনবন্ধগুরলি 
জন্য উন্মুক্ত প্রব্রবশারধকাি োয় রেরন সাবরিেশন রি প্রোন কব্রি থাব্রকন। ওব্রেন অোব্রেব্রসি 
হাইরেে মব্রেলগুরলব্রত উেকিণ প্রকাব্রশি খিি সাধািণত পলখক, প্ররতষ্ঠান, লাইব্রেরি, বা 
সাবরিেশন রি ো সিাসরি পলখব্রকি অথে প্রোব্রনি মাধেব্রম বহন কিা হয়। হাইরেে ওব্রেন 
অোব্রেব্রসি রকছু উোহিণ হল: Taylor & Francis এি OpenAccess, Wiley এি Online Open, 
বা Sage এি Sage Open।  

❖ পোঞ্জ ওব্রেন একব্রসস: রবলরম্বত ওব্রেন- একব্রসস জানোল েরেকা প্রাথরমক ভাব্রব সাবরিেশব্রনি 
জন্য রনবন্ধগুরল প্রকাশ কব্রি থাব্রক একরট রনরেেষ্ট সময়কাল ধব্রি তা সাবসরিেশন রি রেব্রয় েেব্রত 
হয় এবাং তািেি একরট রনব্রষধাজ্ঞা সময়কাল (মাস পথব্রক বছি েেেন্ত েরিবরতেত) েব্রি ওব্রেন 
একব্রসস রহসাব্রব প্রকাশ হব্রয় থাব্রক। 

❖ োয়মন্ে / প্লোরটনাম ওব্রেন একব্রসস: প্লোরটনাম (স্পিি বা োয়মন্ে রহব্রসব্রবও েরিরিত) ওব্রেন 
একব্রসস জানোল গুরল সাবরিেশন রি বা লাইব্রসব্রিি অথে ছাোই অরবলব্রম্ব একব্রসপসি অনুমরত 
পেয়। প্লোরটনাম অোব্রেব্রস রনবন্ধগুব্রলা উম্মুক্ত থাব্রক পেমনটা পগাল্ড ওব্রেন একব্রসপস হয় এবাং 
পলখকব্রেি পকানও প্রকাি রি রেব্রত হয়না পেমনটা গ্রীণ ওব্রেন একব্রসপস হয়। কখনও কখনও, 
"োয়মন্ে ওব্রেন একব্রসসও একই ধািণাি জন্য বেবহাি কিা হয়। এগুব্রলাি মব্রধে পমৌরলক োথেকে 
হব্রলা, পগাল্ড, োয়মন্ে, প্লোরটনাম ধাতুগুব্রলাি মতই। পেমন, পগাল্ড হব্রত োয়মন্ে ভাব্রলা এবাং  
প্লোরটনাম তাি পিব্রয়ও ভাব্রলা। এরট ইউরনভাসোল একব্রসস অথব ইউরনভাসোল ওব্রেন একব্রসস 
নাব্রমও েরিরিত। 

❖ ব্ল্োক ওব্রেন একব্রসস: বে আকাব্রিি করেিাইট লঙ্ঘন দ্বািা রেরজটাল োইব্রিরস বৃরদ্ধি িব্রল 
Paywall এি মাধেব্রম রনবন্ধ উম্মুক্ত কিা হয় ো রবনামূব্রলে বেবহািকািীিা সহব্রজ বেবহাি কিব্রত 
োব্রি। এই রেজাইন েোটাব্রনে মরেউল গুব্রলাই ব্ল্োক ওব্রেন একব্রসস। 

জ্ঞাব্রনি প্রিাি ও প্রসাি োব্রত শুধু পকান রনরেেষ্ট পগারষ্টি না হব্রয় সবাই সমভাব্রব তব্রথেি পোগান পেব্রত থাব্রক 
পসজন্য ওব্রেন একব্রসস রনবন্ধগুব্রলাব্রক অনলাইব্রন বেবহাব্রিি জন্য উম্মুক্ত কব্রি পেয়া হয় োব্রত পলখকিা 
তাব্রেি কাজব্রক আিও বোেকভাব্রব রবতিণ কিব্রত োব্রিন। এছাোও এি মাধেব্রম গব্রবষকিা রনবব্রন্ধি 
গুণমান, েেোব্রলািনা কব্রি রশোি উন্নরত সাধন কিব্রত োব্রিন। গব্রবষকব্রেি হাব্রতি মবু্রোয় মানসম্পন্ন তথে 
এব্রন রেব্রয়ব্রছ ওব্রেন একব্রসস।  

তথেসূেঃ 
১।An introduction to open access, JISC (https://www.jisc.ac.uk/guides/an-introduction-to-open-access) 

২।Open access, Wikipedia, the free encyclopedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access#Definitions) 

৩। Open access, Victoria University of Wellington 

(https://libguides.victoria.ac.nz/c.php?g=622049&p=4333507) 

৪। Types of Open Access, University of Arkansas (https://uark.libguides.com/c.php?g=535245&p=3848479) 

৫। Types of Open Access, Allegheny College 

(https://sites.allegheny.edu/scholarlycommunication/acoapolicy/oatypes/) 

৬। What is a platinum open access journal?, IOPscience 

(https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/what-is-a-platinum-open-access-journal/) 

৭। Gold, green, and black open access ( 2017) by Bo‐ChristerBjörk 

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1096) 

https://sites.allegheny.edu/scholarlycommunication/acoapolicy/oatypes/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1096
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ওব্রেন একব্রসস আব্রদালন গতানুগরতক তেয 
েযেস্থােনা, রেক্ষা, গব্রেষণা এেং প্রকােনা রেল্প 
দেব্রক রভন একরট আধুরনক ধািনা এেং 
রেেেযােী গব্রেষকব্রেি দস্বোশ্রম রভরিক 
সমরিত প্রয়াস। নব্বইব্রয়ি েেব্রক ইন্টািব্রনট 
যখ্ন সহজ লভয অনলাইব্রন োেরলরেং যখ্ন 
একরট প্রো রহব্রসব্রে আত্মপ্রকাে কব্রিব্রছ তখ্নই 
এই ধািনারট েযােকভাব্রে জনরপ্রয়তা দেব্রয়ব্রছ। 
একব্রসস আব্রদালন েতেমান গব্রেষণা েদ্ধরত প্রকােনাি দক্ষব্রত্র েতেব্রষেি েুিাব্রনা মব্রডল অনুসিণ কিব্রছ এেং 
প্রযুরক্ত রনভেি েতেমান যুব্রগি চারহোি দমটাব্রত োিব্রছ না। এখ্ন েযেন্ত রেরভন দেব্রেি সিকাি গব্রেষণাি 
সেব্রচব্রয় েড় েৃষ্ঠব্রোষক এেং অেে োতা। েছব্রি েত রেরলয়ন ইউএস ডলাব্রিি দেরে অেে গব্রেষণাি দেছব্রন 
েিাে োব্রক এেং এি অরধকাংে গব্রেষকব্রেি দেছব্রন খ্িচ হয়। 

এ কািব্রণ ওব্রেন এব্রেব্রসি সাব্রে যুক্ত গব্রেষব্রকিা তাাঁব্রেি গব্রেষণাি প্রাপ্ত িলািল দকানরূে নগে প্রারপ্তি 
প্রতযাো ছাড়া প্রকাে কব্রি োব্রকন। অেিরেব্রক েতাব্দী প্রাচীন প্রচরলত েদ্ধরতব্রত গব্রেষব্রকিা তাাঁব্রেি 
গব্রেষণাি প্রাপ্ত িলািল প্রকাব্রে প্রকােব্রকি দ্বািস্থ হন। দুই দক্ষব্রত্রই গব্রেষক এেং সম্পােব্রকিা কাজ কব্রিন 
গব্রেষণা িলািল প্রকাব্রেি জন্য োরিশ্ররমক ছাড়া। যরেও জনগব্রণি মঙ্গব্রলি উব্রেব্রশ্য, জনগব্রণিই টাকায় 
এই গব্রেষণাগুব্রলা কিা হয় তোরেও প্রচরলত গব্রেষণা প্রকাে েদ্ধরতব্রত েুনিায় জনগণব্রক গব্রেষণােত্র 
েযেহাব্রিি জন্য েব্রিাক্ষ রেরভনভাব্রে অেে খ্িচ কিব্রত হয়। এই রডরজটাল যুব্রগ মুদ্রণ রনভেি গব্রেষণােত্র প্রায় 
অচল। যরেও সকল দক্ষব্রত্রই গব্রেষক এেং সম্পােব্রকিা কাজ কব্রিন প্রকারেত িলািব্রলি জন্য দকান 
োরিশ্ররমক ছাড়া; তোরে জনগব্রণি েয়সা খ্িচ কব্রি কিা তেয ও গব্রেষণা েব্রত্রি জন্য কারিগরি, আইনগত 
এেং অেেননরতক কািব্রণি নাব্রম গব্রেষণা িলািল জনগণ দেব্রক রেরেন িাখ্া হয় অজ্ঞাত কািব্রণ। ওব্রেন 
একব্রসস মুভব্রমন্ট মব্রন কব্রি এি দকান দযৌরক্তক কািণ দনই শুধুমাত্র প্রাচীন প্রকােকব্রেি স্বােে িক্ষা ছাড়া। যা 
জনসম্পৃক্ততা দেব্রক তেয, রেক্ষা এেং গব্রেষণা কাযেিমব্রক কুরক্ষগত কব্রি দিব্রখ্ব্রছ। গব্রেষণাব্রক জনগণ দেব্রক 
রেরেন কব্রিব্রছ েযােকভাব্রে এেং গব্রেষণাব্রক একরট অলীক কাযেিম রহব্রসব্রে েৃহৎ জনব্রগাষ্ঠীি মাব্রে 
প্ররতরষ্ঠত কব্রি দিব্রখ্ব্রছ। 

রেব্রয়ারি অি রিব্রলরটরভরটি মব্রতা জরটল এেং দুব্রেোধয আরেষ্কাি এব্রসব্রছ দেব্রটন্ট অরিব্রসি দকিারন 
আইনস্টাইব্রনি কাছ দেব্রক। বেদুযরতক োল্ব রকংো উব্রড়াজাহাব্রজি মত গুরুত্বেূণে আরেষ্কাি এব্রসব্রছ এব্রকোব্রি 
অপ্রচরলত গব্রেষক এরডসন রকংো িাইট োোব্রসেি কাছ দেব্রক। গব্রেষণা কাযেিব্রম জনসম্পৃক্ততাি মব্রতা 
দমৌরলক অেরিহাযেতা রডরজটাল দটকনলরজ প্রসাব্রিি মাধযব্রম অজেন সম্ভে। এই েদ্ধরতি দ্বািা তোকরেত 
কুলীন ভাল ছাত্র দেব্রক হরি ধাব্রনি জনক হরিেে কাোলীি মব্রতা প্রারন্তক জনগণব্রক গব্রেষণা কাযেিব্রম 
সমেৃক্ত কিা সম্ভে। ওব্রেন একব্রসস অনলাইব্রন রেনামবূ্রলয তাৎক্ষরনক প্রােয গব্রেষণােত্র সমূহ রডরজটাল 
মাধযব্রম প্রকাব্রেি জন্য কাজ কব্রি। এরট একই সাব্রে তেয এেং গব্রেষণােত্র সমূহ েযেহাব্রিি অরধকাি 
রনরিব্রতি আব্রদালন। 

তেয, রেক্ষা এেং গব্রেষণায় ওব্রেন একব্রসস আব্রদালন 
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সিকাব্রিি মাধযব্রম জনগণই রেক্ষা, তেয এেং গব্রেষণা কাব্রজি জন্য মূল অেে োতা। তাাঁিা মানরেক উনয়ব্রনি 
জন্য, জ্ঞাব্রনি উৎকব্রষেি জন্য অেে রেরনব্রয়াগ কব্রি োব্রক। ওব্রেন একব্রসস আব্রদালন জনগব্রণি এই রেরনব্রয়াগ 
এেং প্রতযাোি িলািল দ্রুততাি সাব্রে জনগব্রণি কাব্রছ দেৌাঁছাব্রনাি জন্য কাজ কব্রি যাব্রে। 

ওব্রেন একব্রসস মাব্রন রেনামূব্রলয আিও দেরে োেক, আিও দেরে গব্রেষণা সহব্রযাগী, আিও দেরে সাইব্রটেন 
এেং িলশ্রুরতব্রত দেরে দেরে স্বীকৃরত। 

[দলখ্কঃ ডঃ দমাঃ রমলন খ্ান, এম এম আসাদুল্লাহ, কনক মরনরুল ইসলাম, শুভ্রা কি, োহজাো মাস্যে 
আব্রনায়ারুল হক, োমীম দহাব্রসন, আরমনুল রমে,ু আে ুহারনিা, হারসে েীে,ু আিোে কাইউম – দলখ্কগণ 
ওব্রেন একব্রসস োংলাব্রেব্রেি সেস্য]   

তেযস্যত্র: যুগান্তি দডস্ক  

 

 

ওব্রেন একব্রসস (Open Access) প্রসাব্রি লাইব্রেরি দেোজীেীব্রেি কিণীয় 

Access ও Open Access Materials প্রসাব্রি একজন লাইব্রেরিয়ান রক রক দক্ষব্রত্র ভরূমকা িাখ্ব্রত, তাই রনব্রয় 
আমাব্রেি এই রেব্রেষ আব্রয়াজন।প্রেন্ধরট লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়ব্রসি জব্রন্য অনুোে কব্রিব্রছন এরডব্রটারিয়াল 
দোব্রডিে সেস্য অন্তিা আব্রনায়াি। 

 

অন্তিা আব্রনায়াি: 

গ্রন্থ ও তব্রেযি জন্য একরট ওব্রেন একব্রসস, ওএআই-সঙ্গরতেূণে প্রারতষ্ঠারনক ই-রপ্রন্ট আকোইভস চালু কিাঃ 

* রেেরেেযালয়গুরলি জন্য প্ররতষ্ঠানীয় রিব্রোরজটরিি প্রধান কািণ হল েৃশ্যমানতা, 
েুনরুদ্ধািব্রযাগযতা, এেং গব্রেষণা প্রভাে উনত কিা। এরট রেেরেেযালব্রয়ি কাব্রজি মান, অনুষব্রেি 
মান ও রেেরেেযালব্রয়ি মান োড়াব্রত সাহাযয কিব্রে। 
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* আব্রিা রনরেেষ্ট কািণ হব্রলা দেরেসংখ্যক দলখ্ক তাব্রেি দোস্টরপ্রন্ট প্ররতষ্ঠানব্রক জমা দেয় রকন্তু 
বেষরয়ক রিব্রোরজটরিব্রত জমা দেয় না। রিব্রোরজটরিরেহীন প্ররতষ্ঠাব্রনি অনুষেগণ তাব্রেি কাজ রনব্রয় 
োব্রমলায় েব্রড়ন দকননা তাব্রেি রেরভনরেব্রক  ুিব্রত হয় ওব্রেন অযাব্রেব্রসি জন্য। 

* "ওএআই-সঙ্গরতেণূে" মাব্রন আকোইভরট ওব্রেন আকোইভ ইরনরেব্রয়রটভ (ওএআই) এি দমটাডাটা 
সংগ্রব্রহি দপ্রাব্রটাকল দমব্রন চব্রল। এরট আকোইভব্রক অন্যান্য আকোইভগুরলি সাব্রে আন্তঃরিয়ােীল 
কব্রি দতাব্রল যাব্রত অব্রনক েেৃক আকোইভ একসাব্রে েড় ভাচুেয়াল আকোইব্রভি মত কাজ কিব্রত োব্রি 
তেয দখ্াজাি জন্য। এরট একই ইন্টািব্রিব্রস রভন রভন আকোইব্রভ েযেহািকািীব্রেি তেয অনুসন্ধাব্রন 
সাহাযয কিব্রে। স্যতিাং, এটা তেযগুব্রলাব্রক আব্রিা েৃশ্যমান কব্রি দতাব্রল, এমনরক যরে েযেহািকািীিা 
তাব্রেি তব্রেযি উেরস্থরত সম্পব্রকে অজ্ঞাত োব্রকন। http://www.openarchives.org/ 

• ওব্রেন একব্রসস বতরি কিাি জন্য প্রায় ডজনখ্াব্রনক েযাব্রকজ ো সিটওয়যাি িব্রয়ব্রছ। চািরট 
গুরুত্বেূণে েযাব্রকজ ো সিটওয়যািগুব্রলা হল ইরপ্রন্টস (সাউোম্পটন ইউরনভারসেরট), রডব্রেস 
(এমআইরট), রসরডএসওয়যাি (রসইআিএন) এেং দিব্রডািা (কব্রনেল এেং ইউ অে ভারজেরনয়া)। 
http://www.eprints.org/software/ 

অনুষেগণব্রক তাব্রেি গব্রেষণা রনেন্ধ প্রারতষ্ঠারনক আকোইব্রভ জমা রেব্রত সাহাযয কিাঃ 

* অব্রনক অনুষে এ রেব্রে ইেুক রকন্তু েযস্ত। দকউ দকউ দটকব্রনালরজব্রক ভয় কব্রিন এেং কাব্রিা 
কাব্রিা এি স্যরেধা সম্পব্রকে রেক্ষা প্রব্রয়াজন। 

• উোহিণস্বরূে, রকছু রেেরেেযালব্রয়ি লাইব্রেরিগুরল কমেকতো রনব্রয়াগ কব্রিব্রছন যািা অনুষেগণ, 
অরিস দেব্রক অরিব্রস, েরিেেেন কব্রি করে সংগ্রহ কব্রি জমা রেব্রত সাহাযয কব্রি। দসন্ট অযান্ড্রুস 
ইউরনভারসেরট লাইব্রেরিি ইব্রমল সংযুরক্ত রহসাব্রে অনুষব্রেি অনুব্রিাধ কব্রি তাব্রেি রনেন্ধ োোব্রত এেং 
লাইব্রেিী কমেীিা তা প্ররতষ্ঠাব্রন জমা কিব্রে। 

একরট ওব্রেন একব্রসস জানোল প্রকােনা েেব্রক্ষে গ্রহণ: 

* রমরেগান রেেরেেযালয় দেব্রক রিব্রলাসিাসে ইমরপ্রন্ট একরট রেয়াি রিরভউ ওব্রেন একব্রসস জানোল 
যাি মূলমন্ত্র হব্রে “Edited by philosophers. Published by librarians. Free to readers of the 

Web”, অেোৎ োেেরনক দ্বািা সম্পারেত। গ্রন্থাগারিক দ্বািা প্রকারেত। ওব্রয়ে োেকব্রেি জন্য 
রেনামূলয।" কািণ সম্পােক এেং প্রকােক (অনুষে এেং গ্রন্থাগারিক) ইরতমব্রধয হয় রেেরেেযালব্রয়ি 
দেতনভূক্ত। রিব্রলাসিাসে ইমরপ্রন্ট রেেরেেযালব্রয়রি একরট উব্রেযাগ দয কািব্রণ বতিী রি েিকাি 
েব্রিনা। http://www.philosophersimprint.org/ 

• জানোল অে ইনব্রসক্ট সাব্রয়ন্স টুসন রেেরেেযালব্রয়ি অযারিব্রজানা রেেরেেযালব্রয়ি গ্রন্থাগাি প্রকাে 
কব্রি োব্রক। http://www.insectscience.org/ 

• েস্টন কব্রলজ লাইব্রেরিগুরল রেরস অনুষে কতৃেক সম্পারেত ওব্রেন একব্রসস জানোল প্রকাে কব্রি। 
http://www.bc.edu/libraries/ 
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•ওব্রেন এব্রেস জানোল অি রডরজটাল ইনিিব্রমেন প্রকারেত হয় দটোস এ অযান্ড এম 
ইউরনভারসেরট লাইব্রেরি। http://jodi.tamu.edu/ 

• েড় চুরক্ত োরতল, অেো জানোল োরতল রেব্রেচনা কিা দযগুব্রলা উচ্চ মূলয ন্যাযযতা বেধতা কিব্রত 
অোিগ এেং একরট সেেজনীন েযাখ্যা প্রোন কিব্রে 

• অন্যান্য রেেরেেযালয়গুরলি তারলকা দেখ্া যািা ইরতমব্রধযই এমনরট কব্রিব্রছ। যরে তািা সাহস এেং 
ধািনা দেয় তাহব্রল েুেব্রত হব্রে এমনরট অব্রন্যি দক্ষব্রত্রও কিা সম্ভে। 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm#actions 

• অনুষব্রেি রসব্রনট, ো লাইব্রেরি করমরটব্রত ো েৃেক রেভাব্রগ উেস্থােনা দেওয়া, িযাকারিগ্ণ ও 
প্রোসকব্রেি সব্রঙ্গ োরিতযেূণে দযাগাব্রযাগ সঙ্কট সম্পব্রকে ধািণা দেওয়া এেং ওব্রেন একব্রসস রকভাব্রে 
দকান েযােক সমস্যাি সমাধান কিব্রে তা তাব্রেি কাব্রছ তুব্রল ধিা। এসে দক্ষব্রত্র অনুষে এেং 
প্রোসরনক সমেেন প্রব্রয়াজন হব্রে দযখ্াব্রন অন্যান্য রেেরেেযালয়গুব্রলা এরট প্রব্রয়াব্রগ সিল হব্রয়ব্রছ। 

স্থানীয় দগাষ্ঠীি েযাোব্রি েরৃষ্টোত কিা: 

* অনুষব্রেি োোোরে স্থানীয় দগাষ্ঠীি জন্যও রডরজটাইব্রজেন, অযাব্রেস এেং সংিক্ষণ স্যরনরিত 
কিা।উোহিণস্বরুে, অলাভজনক, করমউরনরট প্ররতষ্ঠান, যাদু ি, গযালািী, লাইব্রেরি। 
রেেরেেযালয়গুব্রলাি মত অপ্রারতষ্টারনক সম্প্রোয়ব্রক ওব্রেন একব্রসস স্যরেধাগুরল দেখ্াব্রনা উরচত। 

Consortium-এ দযাগোন কিা: 

* SPARC (একাব্রডরমক লাইব্রেরি কনব্রসারটেয়াম) দযাগ 
দেওয়া যািা সরিয়ভাব্রে ওব্রেন একব্রসব্রসি প্রচাি। 
http://www.arl.org/sparc/ 

টযােব্রেইয়াি একব্রসব্রস: 

* টযােব্রেইয়াি একব্রসব্রসি জন্য দজাব্রট দযাগোন কিা যা যুক্তিাষ্ট্ররভরিক একরট অলাভজনক সংস্থা যািা 
ওব্রেন একব্রসব্রসি কাজ কিব্রছ সিকারিভাব্রে অেোয়নকৃত গব্রেষণাগুব্রলা রনব্রয়। যরে আেনাি েুব্রিা 
রেেরেেযালয়ব্রক এি আওতাভূক্ত কিব্রত োব্রিন তব্রে সেব্রচব্রয় ভাব্রলা  

 

তেযসতূ্র: 

http://www.taxpayeraccess.org/member.html

http://www.arl.org/sparc/
http://www.taxpayeraccess.org/member.html
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ইন্টািন্যােনাল ইসলারমক ইউরনভারসেরটব্রত অরতরিক্ত গ্রন্থাগারিক/ এরডেনাল লাইব্রেরিয়ান এেং লাইব্রেরিয়ান 
(ইন-চাজে) রহব্রসব্রে দযাগোব্রনি ২ েছি েি ১৫ জুন ২০১৯ ইং তারিব্রখ্ গ্রন্থাগারিক 
েব্রে েব্রোনরত দেব্রলন দমাঃ জাহাঙ্গীি আলম। 

রতরন েী ে দতি (১৩) েছি আই.আই.ইউ.রস. সহ ইস্টোন ইউরনভারসেরট, মানািাত 
ইন্টািন্যােনাল ইউরনভারসেরট, এেং নেোন ইউরনভারসেরট োংলাব্রেে গ্রন্থাগাব্রি রেরভন 
েব্রে সিলতাি সাব্রে োরয়ত্ব োলন কব্রিন। এছাড়াও রতরন ডযাব্রিারডল 
ইন্টািন্যােনাল ইউরনভারসেরট এেং আই.আই.ইউ.রস এি লাইব্রেরি এন্ড 
ইনিিব্রমেন রেভাব্রগ Adjunct Faculty রহব্রসব্রে কমেিত িব্রয়ব্রছন। 

দমাঃ জাহাঙ্গীি আলম ঢাকা রেেরেেযালব্রয়ি ইনিিব্রমেন সাব্রয়ন্স এন্ড লাইব্রেরি মযাব্রনজব্রমন্ট রেভাগ দেব্রক 
তাাঁি স্নাতক ও স্নাতব্রকািি এেং োংলাব্রেে ইউরনভারসেরট অে প্রব্রিেনাল দেব্রক এম.রিল. রডরগ্র লাভ কব্রিন। 
এছাড়াও রতরন োংলাব্রেে ইন্সরটরটউট অে মযাব্রনজব্রমন্ট দেব্রক করম্পউটাি সাইব্রন্স রেরজরড দকাসে সম্পন 
কব্রিন। রতরন দেব্রে রেব্রেব্রে দেোগত েহু প্ররেক্ষব্রন অংেগ্রহন কব্রিন। 

তাাঁি এই অজেব্রন লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স েরিোব্রিি েক্ষ হব্রত দমাঃ জাহাঙ্গীি আলমব্রক উষ্ণ অরভনদন। 

 

 

 

 

 

দমাঃ মামুন-উি-িরেে োংলাব্রেে দলাকপ্রোসন প্ররেক্ষন দকব্রেি 
গ্রন্থাগাব্রি গ্রন্থাগারিক েব্রে দযাগোন কব্রিব্রছন। রতরন িাজোহী 
রেেরেেযালয় হব্রত তেয রেজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি েযেস্থােনা রেষব্রয় স্নাতক 
(সন্মান) ও স্নাতব্রকািি রডগ্রী অজেন কব্রিন। এছাড়াও রতরন োংলাব্রেে 
ইন্সরটরটউট অে মযাব্রনজব্রমন্ট দেব্রক করম্পউটাি সাইন্স-এ রেরজরড 
দকাসে সম্পন কব্রিন।  

 রতরন েী ে ১২ েছি নেোন এেং ইস্ট ওব্রয়স্ট ইউরনভারসেরট গ্রন্থাগাব্রি 
রেরভন েব্রে সিলতাি সাব্রে োরয়ত্ব োলন কব্রিন। ইস্ট ওব্রয়স্ট 
ইউরনভারসেরট গন্থাগাব্রি প্রায় ১০ েছি চাকরি কব্রি োংলাব্রেে দলাকপ্রোসন প্ররেক্ষন দকব্রে লাইব্রেরিয়ান 
েব্রে দযাগোন কব্রিন। রতরন দেব্রে রেব্রেব্রে দেোগত েহু প্ররেক্ষব্রন অংেগ্রহন কব্রিন। 

তাাঁি এই অজেব্রন লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স েরিোব্রিি েক্ষ হব্রত দমাঃ মামুন-উি-িরেেব্রক উষ্ণ অরভনদন। 

দমাঃ জাহাঙ্গীি আলম-এি গ্রন্থাগারিক েব্রে েব্রোনরত লাভ 

দমাঃ মামনু-উি-িরেে-এি োংলাব্রেে দলাকপ্রোসন প্ররেক্ষন 
দকব্রেি গ্রন্থাগাব্রি গ্রন্থাগারিক েব্রে দযাগোন 
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তরৃপ্ত সাহা: 

আমিা সিকারি কব্রলব্রজি গ্রন্থাগাব্রিি গ্রন্থাগারিকিা রেেরেেযালব্রয়ি সব্রেোচ্চ রডরগ্রধািী হব্রয়ও এক যুগ 
দেরিব্রয় েব্রোনরত দেব্রক েরিত এেং আমাব্রেি েী ে োইে েছব্রিি চাকরিজীেব্রন মাত্র একরট েব্রোনরত রনব্রয় 
দুঃব্রখ্ি সাগব্রি রেন অরতোরহত কিরছ। েব্রোনরত হব্রে কািও ভাব্রলা কাব্রজি স্বীকৃরত দেওয়া, দযাগযতাব্রক 
আিও এক ধাে এরগব্রয় রনব্রয় যাওয়া। দসখ্াব্রন একই প্ররতষ্ঠাব্রন চাকরি কব্রি একই সমান দযাগযতা রনব্রয় এেং 
একই েরিেব্রত্র রনব্রয়াগপ্রাপ্ত হব্রয় যািা প্রেেেক েব্রে দযাগোন কব্রিব্রছন তািা ধাব্রে ধাব্রে েব্রোনরত দেব্রয় 
প্ররতষ্ঠান প্রধান হব্রত োব্রিন। 

অেচ আমিা সহকািী গ্রন্থাগারিক এেং গ্রন্থাগারিকিা যািা একই রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি সিাসরি রেক্ষা কাযেিব্রমি 
সব্রঙ্গ জরড়ত তািা সীমাহীন লজ্জা, গ্লারন আি হতাো রনব্রয় েছব্রিি েি েছি েেমযোোরেহীন ব্লক েব্রে চাকরি 
কব্রি যারে। একই েরিোব্রিি সমান দযাগযতাসম্পন দুই সন্তাব্রনি প্ররত রভনিকম আচিণ। 

আমিা যািা েত প্ররতকূলতাি মাব্রেও গ্রন্থাগাি দসোমূলক কমেকাব্রিি সব্রঙ্গ রনব্রজব্রেি জরড়ত দিব্রখ্রছ-যািা 
রেোস করি প্রধান খ্ােয উোোন েকেিা, আরমষ ও দস্নহ হজাতীয় খ্ােযব্রক হজম কিাি জন্য দযমন 
এনজাইব্রমি প্রব্রয়াজন, দতমরন দশ্ররণকব্রক্ষি োেিম আত্মস্থ, েরিেুষ্ট কিাি জন্য শুধু দিিাব্রিন্স েই নয়, 
মুরক্তযুদ্ধরভরিক েই, গল্প, উেন্যাস, নাটক, করেতা, জীেনী ও ভ্রমণকারহরনি েইগুব্রলা েড়া অতীে 
প্রব্রয়াজনীয়। এব্রত ছাত্রছাত্রীব্রেি মব্রধয দমধা, বনরতকতা, মানরেকতা, সৃজনেীলতা সব্রেোেরি জ্ঞাব্রনি েরিরধ 
েৃরদ্ধ কব্রি। 

তাই একরট রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন একজন রেক্ষােেীি মানরেকতা, সৃজনেীলতা, বনরতকতা, স্যরেরক্ষত মানুষ রহব্রসব্রে 
গব্রড় ওোি জন্য দশ্ররণ রেক্ষব্রকি োোোরে েক্ষ গ্রন্থাগারিব্রকি ো গ্রন্থাগাি কমেকতোি অতীে প্রব্রয়াজন। 
আমিাই ছাত্রছাত্রীব্রেি মাব্রে মুরক্তযুব্রদ্ধি দচতনা গভীিভাব্রে ছরড়ব্রয় রেব্রত োরি। বনরতকতা, সৃজনেীলতা ো 
দেেব্রপ্রব্রম আমিাই উজ্জীরেত কিব্রত োরি। রেক্ষােেীব্রেি েড়ব্রত উৎসারহত কিব্রত োরি ‘অসমাপ্ত 
আত্মজীেনী’, ‘কািাগাব্রিি দিাজনামচা’, ‘দেখ্ মুরজে আমাি রেতা’, ‘দতামাি মরুক্ত আব্রলায় আব্রলায়’, ‘আরম 
রেজয় দেব্রখ্রছ’, ‘ওিা দটাকাই দকন?’ দেেী মওদুব্রেি দছাটব্রেি দেখ্ মুরজেিু িহমান, মংেুব্রত িেীেনােসহ 
হাজাি হাজাি েই। 

শুধু রক তাই! দিিাব্রিন্স েইগুব্রলা দযন সরতযকাি দেেব্রপ্রব্রম উদ্বুদ্ধ হয় দসজন্য সারহতয, ইরতহাস এেং 
রেজ্ঞানরভরিক যোযে েই আমিাই রনেোচন করি। দকান েরত্রকা েব্রড় সরেক তেয োব্রে দসটা আমিা রেক 
কব্রি তাব্রেি স্যনাগরিক রহব্রসব্রে গব্রড় উেব্রত সাহাযয করি। নীিব্রে আমিা মব্রনাজগব্রত প্রভাে রেস্তাি করি। 
রেরভন জাতীয় রেেস, রেতকে, িচনা প্ররতব্রযারগতায় আমিাই তাব্রেি সরেক েইব্রয়ি মাধযব্রম তেয রেব্রয় 
োংলাব্রেব্রেি মূল ধািায় রিরিব্রয় আনব্রত সাহাযয করি। 

গ্রন্থাগারিকব্রেি েব্রোনরত প্রসব্রঙ্গ 
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জারতি রেতা েঙ্গেন্ধু দেখ্ মুরজেিু িহমান তাি স্যেূিপ্রসািী েৃরষ্টভরঙ্গ রেব্রয় দসানাি োংলা গড়াি লক্ষয রনব্রয় 
যুদ্ধরেবস্ত দেব্রে দোড়া মারটি ওেি োাঁরড়ব্রয় দসই সমব্রয়ি দপ্রক্ষােব্রট প্রব্রতযকরট সিকারি সু্কল-কব্রলব্রজ 
গ্রন্থাগাি বতরি এেং েে সৃরষ্ট কব্রি দগব্রছন। যা রকনা বস্বিোসক এিোে ক্ষমতায় েব্রস ইরতহাস রেকৃরতি 
লব্রক্ষয গ্রন্থাগাব্রিি কমেিত কমেকতো-কমেচািীব্রেি েেমযোো রনব্রচি রেব্রক দটব্রন ধব্রিব্রছন। কব্রলজগুব্রলাি 
েরিেতেন েরিেধেন হব্রলা। অনাসে, মাস্টাসে দশ্ররণ চালু হব্রলা। রেক্ষকব্রেি েেমযোো এেং সংখ্যা েৃরদ্ধ দেল। 
রকন্তু গ্রন্থাগািরটি রেব্রক দকউ নজি রেল না। সৃজনেীলতাব্রক উেব্রড় দিব্রল প্রাইব্রভটরনভেি হব্রলা রেক্ষােযেস্থা। 
রেয়নরনভেি হব্রলা অরধকাংে গ্রন্থাগাি। গ্রন্থাগাব্রিি গুরুত্ব কব্রম দগল ধীব্রি ধীব্রি, োোভযাস ধীব্রি ধীব্রি িরহত 
হব্রলা। 

মুরক্তযুব্রদ্ধি দচতনা দেব্রক োঙারল জারতব্রক সরিব্রয় আনা হব্রলা। ছাত্রছাত্রীব্রেি মাব্রে মূলযব্রোধ, বনরতকতা, 
জাতীয়তাব্রোধ, দেেব্রপ্রম িরহত হব্রলা। এখ্ন েযেন্ত দেরেিভাগ কব্রলব্রজ গ্রন্থাগারিব্রকি ো গ্রন্থাগাি কমেকতোি 
েে দনই। আোি দযসে কব্রলব্রজ আব্রছ দসগুব্রলাি দেরেিভাব্রগই েূন্যেে। েতেমান সিকািপ্রধান আব্রলায় 
আব্রলারকত প্রধানমন্ত্রী দেখ্ হারসনা এেং তাি সিকাি দেেব্রক এরগব্রয় রনব্রত েদ্ধেরিকি। এই দেোয় 
দমব্রয়ব্রেি সংখ্যা দেরে েব্রলই রক এি রেব্রক কািও নজি দনই? েতেমান সিকাি স্যরেক্ষারনভেি সিকাি। যাি 
জন্য আজ রেব্রক রেব্রক রেক্ষা-সংসৃ্করত, দখ্লাধুলা রেরভন অঙ্গব্রন োখ্া দমলব্রছ। প্রেমোি দেে েরিচালনায় 
এব্রসই প্রধানমন্ত্রী রেরভন কব্রলজ গ্রন্থাগািগুব্রলাব্রত সহকািী গ্রন্থাগারিক ও ১ম দশ্ররণি গ্রন্থাগারিক রনব্রয়াগ 
রেব্রয়ব্রছন। 

রকন্তু এরট েেমযোোরেহীন ব্লক দোস্ট। আমিা প্রেম দশ্ররণি গ্রন্থাগারিকিা আোয় েুক দোঁব্রধ আরছ আমাব্রেি 
কানা, আমাব্রেি েযো রনিয়ই আমাব্রেি অরভভােক প্রাণরপ্রয় মহােরিচালক স্যাি এেং েরিষব্রেি মাধযব্রম 
প্রধানমন্ত্রী ও তাি স্যব্রযাগয রেক্ষামন্ত্রীি হৃেয় ছুাঁব্রয় যাব্রে। তাই আমাব্রেি আকুল আব্রেেন, খু্ে রেগরগিই 
কব্রলজগুব্রলাব্রত লাইব্রেরি উনয়ন কমেকতোি েে সৃরষ্ট কব্রি আমাব্রেি রেোয়কাব্রল েব্রোনরত রেব্রয় েী েরেব্রনি 
হতাো-দেেনা ও যন্ত্রণা দেব্রক রকছুটা হব্রলও মুরক্ত রেন। 

এ ছাড়া ভরেেব্রত েতেমাব্রন দযভাব্রে কব্রলজগুব্রলাব্রত প্রেেেকব্রেি েব্রোনরতি প্রো চালু আব্রছ, দসই প্রো 
অনুযায়ী আমাব্রেি েব্রোনরত রেব্রল আমিা রেক্ষাব্রক স্যরেক্ষায় েরিণত কিব্রত আনব্রদি সব্রঙ্গ কাজ কব্রি যাে। 
সে গ্রন্থাগারিব্রকি েব্রক্ষ তৃরপ্ত সাহা গ্রন্থাগারিক, চাাঁেেুি সিকারি কব্রলজ। 

তেয সতূ্র: আমাব্রেি সময় 

 

 

 

হাসোতাব্রলি অভযেেনাকব্রক্ষ েই িাখ্াি প্রব্রয়াজন দকন হব্রলা—এমন প্রব্রশ্নি জোব্রে মরহউরেন দতাহা েলব্রলন, 
‘দযসে জায়গায় সাধািণ মানুষব্রক োধয হব্রয় েব্রস োকব্রত হয়, তাি মব্রধয অন্যতম একরট জায়গা হব্রলা 
হাসোতাল। এখ্াব্রন অেসি সময়টুকু নষ্ট না কব্রি মানুষ যাব্রত েই েব্রড় কাব্রজ লাগাব্রত োব্রি, দসই রচন্তা 
দেব্রকই হাসোতাব্রলি এক দকাব্রণ গব্রড় তুব্রলরছ োোগাি।’ 

িাজধানীি হাসোতাব্রল োোগাি 
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শুিোি িাজধানীি দমাহাম্মেেুব্রি ‘েইেন্ধু’ নাব্রম রেক্ষা প্রকব্রল্পি সমিয়ক মরহউরেন দতাহাি সব্রঙ্গ 
আলােচারিতায় এসে রেষয় জানা দগল। ‘দসাশ্যাল দচইন িি দডব্রভলেব্রমন্ট’ নাব্রম দস্বোব্রসেী সংগেব্রনি 
অধীব্রন েইেন্ধ ুপ্রকব্রল্পি উব্রেযাগ দনওয়া হব্রয়ব্রছ। সংগেনরটি প্ররতষ্ঠাতা সভােরত আরমনুল ইসলাব্রমি দনতৃব্রত্ব 
ও একেল তরুব্রণি সহায়তায় এরগব্রয় চলব্রছ েইেন্ধুি কাযেিম। 

২০১৫ সাব্রলি নব্রভম্বব্রি যাত্রা শুরু কব্রি দসাশ্যাল দচইন িি দডব্রভলেব্রমন্ট। এি আওতায় মানুষব্রক েই 
েড়ায় আগ্রহী কব্রি দতালাি উব্রেব্রশ্য গত েছি দেব্রক শুরু হয় েইেন্ধু কমেসূরচ। দসই কাযেিব্রমি অংে রহব্রসব্রে 
ঢাকায় দমাহাম্মেেুব্রিি ইনিারটেরলরট দকয়াি অযান্ড রিসাচে দসন্টাব্রিি অভযেেনাকব্রক্ষি এক দকাব্রণ কিা হব্রয়ব্রছ 
একরট দছাট োোগাি। হাসোতাল কতৃেেব্রক্ষি সরেোয় ও রচরকৎসকব্রেি সংগেন ‘প্ল্যাটিমে’–এি 
সহব্রযারগতায় চলব্রছ এই কাযেিম। 

 

রচরকৎসব্রকি েিামেে রনব্রত রকংো স্বাস্থয েিীক্ষা কিব্রত হাসোতাব্রল আসা দিাগী ও তাাঁব্রেি স্বজব্রনিা এই 
োোগাি দেব্রক েই রনব্রয় েব্রস েব্রস েব্রড়ন। অল্প রকন্তু সৃজনেীল সে েই আব্রছ এখ্াব্রন। যাযােব্রিি 
‘েৃরষ্টোত’, িেীেনাব্রেি ‘সিরয়তা’, মযারেম দগারকেি ‘মা’, জীেনানব্রদি ‘েনলতা দসন’, লুৎিি িহমাব্রনি 
‘উনত জীেন’সহ নানা ধিব্রনি েই দেখ্া দগল এই োোগাব্রি। 

এি আব্রগ েইেন্ধ ুপ্রকব্রল্পি অধীব্রন আিও দেে রকছ ুউব্রেযাগ দনওয়া হব্রয়ব্রছ। িাজধানীি ২৯রট োব্রস েইেন্ধ ু
োোগাি স্থােন কব্রিব্রছ। োহ্মণোরড়য়ায় একরট দসলুব্রনি একাংব্রে োোগাি স্থােন কব্রি প্রেংসা কুরড়ব্রয়ব্রছ 
তািা। িাজধানীি েরক্ষণ কমলােুব্রি তৃতীয় রলব্রঙ্গি েযরক্তব্রেি জন্য গব্রড় দতালা হয় ‘েইেন্ধু আব্রলাি  ি’। 
েইব্রয় ভরতে এই আব্রলাি  ি তৃতীয় রলব্রঙ্গি মানুষগুব্রলাি জীেব্রন আব্রলা ছড়াব্রনা শুরু কব্রিব্রছ। দেব্রম দনই 
েইেন্ধু। সেেব্রেষ সংব্রযাজন হাসোতাব্রলি এই দছাট্ট োোগাি। 

সিকারি–দেসিকারি অন্যান্য হাসোতাব্রলও োোগাি কিব্রত চায় েইেন্ধ।ু দু–একরট হাসোতাব্রলি সব্রঙ্গ 
কোও চলব্রছ েব্রল জানাব্রলন মরহউরেন দতাহা। েই রনব্রয় তাাঁব্রেি অব্রনক েরিকল্পনা আব্রছ। দতাহািা চান 
দেব্রেি প্ররতরট কযাব্রি ও দিব্রস্তািাাঁয় জায়গা কব্রি রনক োোগাি। দস অনুযায়ী কাজও হব্রে, েইেন্ধুি ‘কযাব্রি 
োোগাি’–এি ভােনা দেব্রক অনুপ্রারণত হব্রয় নিরসংেীি মাধেেীব্রত খু্ব্রলব্রছ একরট দিব্রস্তািাাঁ। 
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প্রকব্রল্পি ভরেেৎ েরিকল্পনায় িব্রয়ব্রছ ‘রেচ োোগাি’। কেোজাি সমুদ্রনসকব্রত তািা গব্রড় তুলব্রত চায় 
একারধক দছাট দছাট োোগাি। এ জন্য দসখ্ানকাি দজলা প্রোসব্রনি কাছ দেব্রক অনুমরতও দনওয়া হব্রয়ব্রছ 
েব্রলও জানাব্রলন দতাহা। এখ্ন শুধু আরেেক সহব্রযারগতাি অব্রেক্ষা। দতাহা েব্রলন, ‘মানুব্রষি সমাগম দযসে 
জায়গায় হয়, দযমন: ধানমরন্ড ৩২ নম্বি, রটএসরস, দসসে জায়গায় ‘েইেুে’ কিব্রত চাই। দটরলব্রিান েুব্রেি 
মব্রতা হব্রে েইেুেগুব্রলা। এসে েুব্রে োকব্রে েই।’ 

 

েই রনব্রয় সু্কল–কব্রলজরভরিক েইরেষয়ক আব্রলাচনািও আব্রয়াজন কিব্রত চান তাাঁিা। মরহউরেন দতাহা েব্রলন, 
তাাঁব্রেি একরট েইও রকনব্রত হয়রন। সাধািণ মানুষই নতুন–েুব্রিাব্রনা েই অনুোন রহব্রসব্রে রেব্রয়ব্রছ। রতরন 
জানাব্রলন, দযব্রকউ েইেন্ধ ুপ্রকব্রল্প েই ও অেে অনুোন রহব্রসব্রে রেব্রত োব্রিন। শুধু তা–ই নয়, দকউ চাইব্রল 
দস্বোব্রসেী রহব্রসব্রেও েইেন্ধুি সব্রঙ্গ কাজ কিব্রত োব্রিন। েইেন্ধুি রেকানা: ১২/২০ দেব্রখ্িব্রটক, শ্যামলী, 
আোেি, ঢাকা। 

তেয সতূ্র: প্রেম আব্রলা 
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শাহাজাো মাসুে আব্রনায়ারুল হক  
েোক ইউরনভারসেরট 

 
কাজী িিহাে পনামান  

রব.রজ.এম.ই.এ. ইউরনভারসেরট অি িোশন এন্ে পটকব্রনালরজ 
 

কনক মরনরুল ইসলাম 
প্রধানমন্ত্রীি কােোলয়, বাাংলাব্রেশ 

 
আেলু হাসানাত দমা. িজব্রল িারব্ব 

োংলাব্রেে জাতীয় জাদু ি 
 

ঈে-ই-আরমন 
নথে সাউথ ইউরনভারসেরট 

 
পমা: আরশকুজ্জামান 

নথে সাউথ ইউরনভারসেরট 
 

অন্তিা আব্রনায়াি 
নথে সাউথ ইউরনভারসেরট 

 
আব্দলু্লাহ আল মাহমেু 

িাজউক উিিা মব্রডল কব্রলজ 

সম্পােক মন্েলী 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়ব্রস আেনাি পলখা োোন। 
আমিা তা প্রকাব্রশি বেবস্থা কিব্রবা। 

পলখাি রবষয়বস্তু অবেই গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশা সম্পরকেত হব্রত হব্রব। 
ই-পমইব্রল আমাব্রেি পলখা োোব্রত োিব্রবন। ই-পমইব্রল: librariansvoice@gmail.com 

 

 


