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কেরানা পিরভাষােকাষ 
সুি য় াগার পশাজীবীবৃ ,  
আমরা সবাই জািন িব  আজ কািভড-১৯ নামক এক 
সং ামক ভাইরােস আ া  যা ইেতামেধ ই মহামািরেত প 
িনেয়েছ। এই মহামািরর ভাব পৃিথবীর সকল দেশর সকল 

িণ-েপশার মানুষেক ভািবত কেরেছ। এর ভাব পেড়েছ 
াগার পশাজীবীেদর ওপরও। পশাজীবীেদর কউ কউ 

কেরানা পরবত  সমেয় সবা দানকারী িত ান িহেসেব 
াগােরর প িনেয় ভাবেছন, কউবা অললাইন 

আেলাচনার আেয়াজন করেছন। সখােন উেঠ আসেছ 
পিরব ত ত পিরি িতেত াগােরর স াব  সমস া আর তার 
সমাধান।  
এরই ধারাবািহকতায় কলকাতা িব িবদ ালেয়র াগার ও 
তথ িব ান িবভােগর অধ াপক এবং কলা অনুষেদর িডন ড. 

া ব ানা জ  এবং িচ র ন ন াশনাল ক ানসার ই উট 
এর াগািরক স য় চ বত  কেরানা িবষয়ক চিলত 
শ েলা সংকলন কের এক  পিরভাষােকাষ (Glossary) 
তির কেরেছন যা কেরানা পরবত  সমেয় াগািরকেদর 

তথ েসবায় সহায়ক হেব। স ূণ পিরভাষােকাষ  পাওয়া 
যােব লাইে িরয়ান ভেয়েসর ওেয়বসাইেট। পরবত েত 
পিরভাষােকাষ র এক  বাংলা সং রণ বর করার য়াস 
থাকেব আমােদর। পিরভাষােকাষ  পড়েত এই িলংেক ি ক 
ক ন http://www.librarianvoice.org/corona-
glossary/
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ৃিতেত বা মংহাম 
আিসফ মাহতাব পােভল 

ইংল াে র একিট িছমছাম শহর বািমংহাম। এিমেরটেসর এয়ারবােসর ি েন িতনিট এ াে ল ঘুিরেয় ঘুিরেয় াইেটর 

লাইভ ি িমং দখিছলাম। ায় ১৪ ঘ ার মেণর াি  থাকেলও থমবােরর মেতা িবেদশ গমেনর এক অ ুত 

উে জনা টর পাি লাম িনেজর মেধ । েনর চাকা মািট শ করেলা এবং আমরা টািমনাল ধের এেগােত থাকলাম। 

দুবাইেয় ানিজট থাকায় দুবাই ই ারন াশনাল এয়ারেপােটর তুলনায় এ িবমানব রিট খুবই সাধারণ মােনর মেন হেলা। 

অেনকটা আমােদর দেশর ডেমি ক িবমানব র েলার মেতা তেব পিরসের অেনক বড়, পির  এবং যুি র সকল 

সুিবধা স িলত। যেহতু িবভুঁইেয় থম মণ এবং ইিমে শন স েকও িকছুটা অনিভ  (যিদও ইেতামেধ  দুবাই 

ই ারন াশনােলর ইিমে শন স েক সামান  অিভ তা হেয়েছ) তাই আমােদর সফরস ীেদর সােথ সােথ থাকার চ া 

করিছলাম ক জােন কখন কী িবপি  ঘেট এই ভেয়। অন ান  সহযা ীেদর সােথ ল া কিরেডার ধের যাি  তা যাি , 

এমন সময় বাথ ম পেয় গল এবং হােতর কােছর একটা ওয়াশ েম ঢুেক গলাম। বর হেয় আসেতই িব েয় ল  

করলাম সম  কিরেডার শূন । িনেজর সফরস ীরােতা নই, অন  কান মানুষেকও ল  করলাম না। িকভােব এটা 

স ব! এতবড় িবমান ব র মানুষ থাকেব না? 

/// পৃ া ০৪ 

মণ ডােয়ির 

 

 

 

বািমংহাম শহর 
ছিব- লখক 
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একটু পের ল  করলাম কিরেডারটা এমনভােব বাঁক িনেয় ইিমে শন এলাকায় িগেয়েছ তা নতুন কােরা জেন  বুঝেত 

পারা একটু কিঠন অথবা আমার অন মন তার কারেণ বুঝেত পািরিন। আর আমােদর াইট ছাড়া স সময় অন  কান 

আ জািতক াইট হয়েতা িছল না, য কারেণ মানুষ কম িছল। যা হাক আমার সফরস ীেদর খুব বিশ পছেন দাঁড়ােত 

হয়িন। বৃিটশ নাগিরকরা তােদর িনধািরত বিহগমন িদেয় চেল গল। িকছুটা অ ি  হি ল কারণ আমােদর সফরস ীেদর 

অেনেকর কােছ অিফিসয়াল পাসেপাট থাকেলও আমার তখন সাধারণ পাসেপাট িছল। এছাড়া এখােন আসার আেগ 

েনিছলাম ইিমে শেন অেনক জিটল ধরেণর  কের, চিকং কের তাছাড়া িবেদশ মেণর অিফসােদেশ আমার নােমর 

বানােন ভুল িছল। আমার সামেন থাকা দুই/চারজন িবেদশীেক খুব ক ণ মুখ কের অনুেরাধ করেতই তারা আ িরকতার 

সােথই আমােক আমার সহকমীেদর কােছ যেত িদল। আিম িকছুটা ি েবাধ করলাম এই ভেব য, কান ঝােমলা 

হেল অ তঃ পােশ পিরিচত মুখ েলা থােকেব। তেব কান ঝােমলােতা হেলাই না, বরং বৃিটশ িনরাপ ার দািয়ে  থাকা 

মিহলািটর হাস মুখী আচরেণ মু  হেয় গলাম। 

 

আমােদর অভ াথনার জন  যু রােজ র াগার িবেশষ  জন ডালান হািস মুেখ অেপ ায় 
করিছেলন। বুেড়া এই ভ েলাকিটর সােথ এর আেগ একবার াইেপ কনফাের  কেরিছ। জন 
ডালান দখেত অেনকটা হ াির পাটােরর হ াি েডর মেতা ল া চুল আর দািড়েত ঢাকা। 

 

এয়ারেপােটর বাইের আসেতই আমােদর সহকমীরা সলিফ আর ফেটােশসেন ব  হেয় পড়েলা, আমােকও অেনেকর 

সােথ ফেটাে েম অংশ িনেত হেলা। আমােদর অভ াথনার জন  যু রােজ র াগার িবেশষ  জন ডালান হািস মুেখ 

অেপ ায় করিছেলন। বুেড়া এই ভ েলাকিটর সােথ এর আেগ একবার াইেপ কনফাের  কেরিছ। জন ডালান দখেত 

অেনকটা হ াির পাটােরর হ াি েডর মেতা ল া চুল আর দািড়েত ঢাকা। িতিন আমােদর িনকট  রল শেন িনেয় 

যাবার জন  দািড়েয় িছেলন। থেমই ইংল াে  আমােদর ছয় িদন কখন, কাথায়, িকভােব যাব তার একটা সংি  

ধারণা িদেলন। এরপের আমরা মাবাইেলর জন  িসম িকনেত ব  হেয় পড়লাম। লােগায়া একিট িডপাটেম াল াের 

উপমহােদশীয়েদর জন  মাবাইেলর িসম কনা- বচা হি ল। সখােন এক মিহলার কাছ থেক িসম িকেন দশ পাউে র 

নাট িদেতই মেয়িট বলল, 

- স ার, এই নাট এখােন চলেব না। 

- কন আিমেতা আমােদর রা ীয় ব াংক থেক িকেন এেনিছ। 

- এই নাট পুেরােনা এখােন চলেব না, স ার। 

- এটা চেলেতা? একটা কুিড় পাউে র নাট দিখেয় বললাম। 

- হ া,ঁ চলেব। একগাদা কেয়ন ফরত িদেত িদেত বলল মেয়িট। 
 

মেয়িট মাবাইল িসেমর প ােকজিট িকভােব এ াি েভট করেত হেব বুিঝেয় িদেত লাগেলা। আিম অবশ  মেনােযাগ িদেয় 

নেত পািরিন কারণ ডালান বারবার সবাইেক তাড়া িদি েলন। 

/// পৃ া ০৫ 
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িকছু েণর মেধ  এয়ারেপাট থেক সাটল মে ােত কের এয়ারেপাট শেন প ছালাম। ডালান সবার হােত িটিকট 

বুিঝেয় িদেয় বলেলন, 

- এই িটিকট িদেয় তামরা ন, বাস সব জায়গায় ব বহার করেত পারেব। 

- আজেক িক ন এবং বাস দুেটােতই চড়েত হেব। 

- না, এখােন ধু আমরা েনই িটিকটটা ব বহার করেবা। 

- আমার মেতা বুেড়ােদর জন  এই কাড। এই কাড দিখেয় অেনক সুিবধা আমরা পাই। েনর জন  আলাদা ভাড়া 

ণেত হয় না। জন তার িনেজর একটা কাড দিখেয় বলেলন। 

 

একটু পের িলফট চেপ িনধািরত াটফেম িগেয় দাঁড়ালাম। নিট দেখ িকছুটা হতাশ হলাম খুবই ছাট পিরসেরর 

কাচ। আমােদর একগাদা লােগজ িনেয় ঠাসাঠািস কের েন উঠলাম এবং একটু পেরই গ েব  িগেয় প ছালাম। 

বািমংহাম শেনর পােশই আমােদর জন  হােটল বুক িদেয় রেখিছেলন বৃিটশ কাউি েলর শািকল ভাই। হােটেলর 

নাম ‘ি িময়ার ইন’। 

চক-ইন কের িলফেট ঢুকলাম িক  বাটন কাজ কের না। তখনও হােটেলর াট কাড স েক অিভ তা িছল না। 

আমরা িতন চারজন িলফেটর ভতের কবলই উঠা-নামা করেত লাগলাম। পের দুই িবেদশীেক দেখ কােডর ব বহার 

িশখলাম। হােটল েম েবশ কেরই জানালা িদেয় শহেরর দৃশ  দখলাম িকছু ণ। অপূব একটা শহর সবুেজ ভরপুর 

মােঝ মােঝ চাচ আর িকছু পুরােনা ভবন মাথা তুেল দাঁিড়েয় আেছ। 

বাথ েম ঢুেক হট শাওয়ার িনেয় মাবাইেল 

চাজ দয়ার জন  ব  হেয় পড়লাম। িক  

আমােদর দেশর মেতা ওখানকার পাওয়ার 

সেকট েলা দুই িপেনর না হেয় িতন 

িপেনর ফেল কান সুইচেবােডই চাজ দয়া 

স ব হেলা না। বাধ  হেয়ই দয়ােল 

ঝুলােনা টিলিভশেনর ইউএসিব পাট 

থেকই চাজ দয়ার ব ব া করলাম। া  

শরীর িনেয় িবছানায় যেতই গভীর ঘুেম 

তিলেয় গলাম। কত ণ ঘুিমেয়িছ জািন 

না। 
 

হােটল ি িময়ার ইেনর লিবেত লখক 

 

/// পৃ া ০৬ 
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বাইের তখনও স া নােমিন। চট কের গরম পাশাক পের েমর বাইের আসলাম। হােটল কিরডের নশান িনরবতা। 

সহকমীেদর ম েলা অন  াের থাকায় সরাসির লিবেত চেল গলাম। আমােদর ১২ জেনর দেলর কাউেক দখলাম 

না, তাই একাই শহর দখেত বিরেয় পড়লাম। ায় আধাঘ া এিদক- সিদক হাঁটাহািট করলাম, চমৎকার িকছু চােখ 

পড়েল সলিফ তুলতাম। তত েণ স া হেয় গেছ, যিদ হািরেয় যাই এই ভেয় আবারও িফের এলাম হােটল ি িময়ার 

ইেন। এেস দিখ আমার স ীেদর সবাই ছাট ছাট দেল ভাগ হেয় ইেতামেধ ই াথিমক বড়ােনা এবং কনাকাটা কের 

ফেলেছ। আমার মেতা না ঘুিমেয় সবাই সময়টা কােজ লািগেয়েছ এবং আিম া  িছলাম বেল কউ আমােক ডােকিন। 

যােহাক তােদরেক জানালাম য, এরপের যত া ই থািক আমােক অবশ ই যন ক  কের ডেক নন। দশ িমিনট 

িবরিতর জন  সবাই য যার েম চেল গল, িফের এেস সবাই শিপং-এ যােব। রােত আমােদর অপর একজন উপেদ া 

আইয়ুব খােনর িনম েণ িডনাের যাওয়ার কথা। এই ফাঁেক ভাবলাম হােটেলর বাইের িগেয় দাঁড়াই। তত েণ বশ ঠা া 

পেরেছ। 

হােটেলর মইনেগেটর বাইের দাঁিড়েয় আিছ। এমন সময় ায় সােড় ছয় ফুট ল া  চহারার এক িভনেদশী যুবক 

আমার সামেন এেস দাঁিড়েয় বলল, 

- হাই, কমন আেছা? 

লাকিটর পরেনর পাশাক বশ নাংরা এবং বশ জীণ। 

- হাই, ভােলা আিছ! কৗতুহলী হেয় বললাম। 

- তুিম িন য়ই বাইেরর দশ থেক এেসেছা? 

- আিম বাংলােদশ থেক এেসিছ! কথা বলিছলাম িক  ভতের একটু অবাক হি লাম এই ভেব য এরা িনেজ থেক 

অপিরিচত কােরা সােথ এত কথা বেল না বেল েনিছ। এই ব াটার মতলবটা কী? 

 

ি িময়ার ইন 
হােটেলর স ুেখ 
লখক 

 

/// পৃ া ০৭ 



জনু সংখ া, ২০২০ ভিলউম-০৩  ইসু -০৪ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: www.librarianvoice.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- কমন লাগেছ এখােন। 

- সেবেতা এলাম, তেব ম  নয়। তুিম কী এেদেশর? 

- না, আিম পূব ইউেরাপ থেক এেসিছ। 

- পূব ইউেরাপ নােম কান দশ আেছ বেলেতা িনিন। নািক এটা আমােদর সাব-কি েনে র মেতা কান অ ল? 

- তামােক সব বলেত পাির তেব এক কাজ কেরা আমােক একটু ি স করাও। তামার এই হােটেল ভােলা মদ 

পাওয়া যায়। এত েণ ব াটার উে শ  টর পলাম। 

- দেখা আিম মুসলমান। আমরা মদ খাই না এবং খাওয়াই না। তাছাড়া আমার স ীরা আমার জন  অেপ া করেছ। 

ভরাি ! 
 

ি তীয় কান কথার সুেযাগ না িদেয় হােটেলর দরজার ভতের ায় দৗেড় ঢুেক পড়লাম। পছেন তািকেয় দিখ লাকটা 

অন  এক আগ েকর সােথ কথা  কেরেছ। আিম হােটেলর িসিকউিরিটেক লাকটার িবষয়িট জানালাম। স বলল, 

- এরা ভবঘুের পূব ইউেরােপর দশ থেক এেসেছ। এেদর চাল চুেলার িঠক নই। পা া িদও না। 
 

অবাক হেয় ভাবলাম পি েমর দশ মােনই গ ভাবতাম। এখােনও েগর উে া িপঠ আেছ থমবােরর মেতা মাণ 

পলাম। 
 

[ঘটনাকাল নেভ র, ২০১৭] 

(চলেব) 

 

 

 

বািমংহাম 
িবমানব র থেক 
বিরেয় সফরকারী 
দেলর সদস বৃে র 

প ছিব 
 

লখক,  

সহকারী পিরচালক (উ য়ন ও আইিসিট), 

গণ াগার অিধদ র,  

ঢাকা। 
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ব ীয় াগার পিরষেদর সভাপিত ডঃ িবমল চ  চে াপাধ ােয়র য়াণ 

(Bhushana) (Khonshahat)

(Triparno)
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শাক সংবাদ 
 

 

  
 

খ. ম. আ লু আউয়াল 

খ. ম. আ লু আউয়াল, সােবক পিরচালক (গেবষণা ও কাশনা), বাংলােদশ 
িব িবদ ালয় ম ুির কিমশন, গত ২৮ ম ২০২০ তঁার িনজ বাসভবেন ইে কাল 
কেরেছন। ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন। িতিন ফুসফুেসর ক া াের 

ভুগিছেলন তঁােক রােয়র বাজার শহীদ বুি জীবী কবর ােন সমািহত করা হয়। িতিন 
বাংলােদশ াগার সিমিত (ল াব) এর সােবক সহ-সভাপিত এবং বিলেডর 

সভাপিতর ািয়  পালন কেরেছন ব ি জীবেন িতিন ী ও িতন কন া স ােনর 
জনক। িবনয়ী ও স ন এই মানুষ র য়ােণ লাইে িরয়ান ভেয়স গভীরভােব 
শাকাহত। আমরা তঁার িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা করিছ। 

 

 
 

সােলহা বগম 
া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র অবসর া  াগািরক সােলহা বগম গত ৫ ম 

২০২০ রাজধানীর উ রায় তঁার িনজ বাসভবেন ইে কাল কেরেছন। ই া িল ািহ ওয়া ই া 

ইলাইিহ রািজউন িতিন বাংলােদশ াগার সিমিত (ল াব) এর জীবন সদস  িছেলন। 
আমরা মর মার িবেদহী আ ার শাি  কামনা করিছ।  
 

 
 

 
িচিকৎসক পিরি িত িবেবচনায় তঁােক ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠােল সখােনই তঁার মৃতু  হয়। কেরানার 
উপসগ থাকেলও জনাব আসাদ কেরানায় আ া  িছেলন িকনা তা এখেনা িনি ত হওয়া যায়িন। ব ি জীবেন িতিন 

ী ও দইু পু  স ান রেখ গেছন। লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবার তঁার মৃতু েত গভীরভােব শাকাহত।   

মাঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ 
রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  
িবভােগর ১৪ তম (েসশন ২০০৫-০৬) ব ােচর িশ াথ  এবং সুি ম কাট 
আইনজীবী সিমিতর লাইে িরয়ান মাঃ আসাদলু ইসলাম আসাদ  গত ১ জনু 
দপুুর সােড় বােরাটায় ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল শষ িনঃ াস ত াগ 
কেরেছন। ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন।এর আেগ িতিন কেরানার 
ল ণ িনেয় িকছুিদন ভুগবার পর অব া খারােপর িদেক যাওয়ায় ঢাকার 
আেনায়ার খান হাসপাতােল ট  করেত যান। সখানকার কতব রত  
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 ি য় আউয়াল ভাই 

সই ১৯৮০’র দশক হেত আউয়াল ভাই আমার খুব কােছর মানুষ। আমরা িব িবদ ালয় ম ুির কিমশেন (ইউিজিস) 
সহকম  িছলাম। বয়স, পদ এবং অিভ তায় িতিন আমার বেয়ােজ  হেলও আমােদর ভতর ব ু পূণ স ক িছেলা। 
আর এই ব ু  অটুট িছেলা তঁার মৃতু  পয ।  

১৯৮২ সােল আিম যখন CDL এ চেল আিস, আউয়াল ভাই তখন ায়ই CDL এ আসেতন আমার সােথ দখা করার 
জন । পরবত েত িতিন CDL’র সাধারণ সদস  এবং ২০১২ সাল পয  এর বাড ম ার িহেসেব দািয়  পালন কেরন। 
CDL এর উ য়েন তঁার অবদান অেনক। ামীণ তথ স দ ক েলা স েক জানার জন  আমরা একসােথ িসেলট, 
হািতয়া, বর না, সািথয়া, পাবনা সহ িবিভ  জায়গায় িগেয়িছ। িতিন মাঠ পযােয়র এইসব পিরদশন েলােত খুবই 
সহায়তা কেরেছন।  

আউয়াল ভাই িছেলন বাংলা একােডিমর জীবন সদস  এবং অধ াপক আহমদ শরীফ িতি ত ভাষা সিমিতর সাধারণ 
স াদক। িতিন ল াব এবং বিলডসহ অেনক সংগঠেনর সােথ জিড়ত িছেলন। িতিন বিলেডর সভাপিতর দািয় ও 
পালন কেরেছন।  

িতিন িছেলন একজন সৎ, কমঠ, ধযশীল, ইিতবাচক, ব ু পরায়ন, সদাহাস  এবং ব মুখী িতভাধর এক ব ি । 
তঁার সােথ অেনক আ া জিমেয়িছ। একাধাের সািহত , ইিতহাস, রাজনীিত, সং ৃ িত, সংগীত, িসেনমা, ধম সব 
িকছুেতই তঁার জানার গভীরতা িছল।  

আউয়াল ভাই িনঃ াথভােব মানষুেক সাহায  করেতন। তঁার ব ু ে র তািলকাটা বশ উ মােগর। ববী মওদদু, নূর-
উল আলম লিনন এমনিক বতমান ধানম ী, তঁারা সবাই ঢাকা িব িবদ ালেয় বাংলা সািহত  িবভােগ সহপা  
িছেলন। আিম যতদরূ জািন িতিন কখেনাই ব ি গত সাহােয র জন  তঁােদর রণাপ  হানিন। িতিন এমনিক 
ইউিজিস’র পিরচালেকর পদ হেত অবসর হেণর আেগ চাকুিরর ময়াদ বাড়ােনার আেবদনও কেরনিন।  

আিম সবসময়ই তঁার সােথ যাগােযাগ রাখার চ া কেরিছ এমনিক তঁার মৃতু র িদেনও তঁােক ফান কের কথা বলার 
চ া কির িক  িতিন তখন আর কথা বলার মেতা অব ায় িছেলন না। আিম ভাবী এবং তঁার মেয় চতীর সােথ কথা 

বিল। তঁারা আমােক জানায় আউয়াল ভাই ভােলা নই এবং আিম যন তঁার জন  দায়া কির।  

আিম আপনার জন  আমার দেয়র অ ঃ ল থেক দায়া কির আউয়াল ভাই। িবগত চার  দশক আপিন িছেলন 
আমার কােছর ব ু । 

পরম ক ণাময় আপনার সহায় হান।   

হা ন-উর-রিশদ, 
িত াতা সাধারণ স াদক এবং সােবক চয়ারম ান, বিলড 

সােবক সাধারণ স াদক, CDL 
 *CDL - Community Development Library 

(ইংেরজী থেক অনূিদত) 

/// পৃ া ১১ 
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/// পৃ া ১২ 

তুিম রেব নীরেব: খ. ম. 

আউয়াল 
 

কনক মিন ল ইসলাম  

খ. ম. আ লু আউয়াল ভাইেয়র সােথ আমার পিরচয় ড. 

িমজা রজা ভাইেয়র মাধ েম। ান, কাল ও সময়  িঠক 

মেন করেত পারিছনা। ড. রজা ভাই যখন তঁার সােথ 

পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন তখন বেলিছেলন আমােদর 

আউয়াল ভাই িক  খুব ণী মানুষ, বিলেডর িত াকালীন 

সদস েদর মেধ  অন তম। িতিন বিলেডর সভাপিতর দািয়  

পালন কেরেছন। বিলেডর আজেকর অব ােনর পছেন 

তঁার রেয়েছ অেনক অবদান। তেব তঁার সবেচেয় বড় ণ 

িতিন খুব ভােলা লেখন। তঁার লখােত তুিম শ  চয়ন 

দখেলই বুঝেব িতিন কমন িলেখন। তুিমও তা লখােলিখ 

কর। তঁার লখা পেড় তুিম িকছু িশখেতও পােরা। িবনয়ী 

আউয়াল ভাই বলেলন, “ রজা সবসময় আমার স েক 

একটু বশীই বেল। তুিম ভােলা িলখেত চাইেল িচরায়ত 

বাংলা সািহত  পেড়া, সমৃ  হেব।”   

এরপর থেক িবিভ  অনু ােন আউয়াল ভাইেয়র সােথ দখা 

হেল কথা হেতা। িবিভ  িবষয় িনেয় আলাপ হেতা। তেব িতিন 

িছেলন মৃদভুাষী ও িনভৃতচারী মানুষ। পশাজীবীেদর 

অনু ান েলােত তঁােক খুব কমই দখা যত। বিলেডর 

কেয়ক  অনু ােন তঁােক দেখিছ, তঁােক জার কের 

সামেনর সািরেত না বসােল কখনও সামেন আসেতন না। 

যখনই কথা বলেতন মুেখ থাকেতা একগাল হািস, কথায় 

ফুেট উঠেতা িবনয়।  

তঁার শরীের য দানা বঁেধ উেঠেছ ক া ার তা তঁার হািসমাখা 

মুখ দেখ কখনও বুঝার উপায় িছল না। তঁার মৃতু র কেয়ক  

 

মাস আেগ তঁার সােথ আমার কথা হেয়িছল। তখন িতিন 

িচটাগাংেয় তঁার মেয়র বাসায়। আিম তঁােক বশ কেয়কবার 

ফান কেরিছলাম, বলা চেল ফান কের িবর ই 

কেরিছলাম।  

তঁােক যিদন থম ফান িদলাম, উে শ  িছল ড. রজা 

ভাইেক িনেয় আিম য এক  ারক  লখার কাজ  

কেরিছ তা তঁােক জানােনা এবং তঁার কােছ একটা লখার 

আবদার করা। তঁােক ফান িদলাম, ফান িরিসভ করেলন 

িতিন। িতিন আমােক সহেজই িচনেত পারেলন। আিম 

আেগই জানতাম ড. রজা ভাইেয়র সােথ তঁার খুব িনবীড় 

স ক িছল থেম তঁােক বললাম ড. রজা ভাই তা 

আমােদর ছেড় খুব অকােলই চেল গেলন। রজা ভাইেয়র 

কম ও ব ি জীবন পরবত  াগার পশাজীবীেদর কােছ 

তুেল ধরার য়ােস ড. রজা ভাইেক িনেয় এক  ারক  

কাশ করেত চাই। আিম জািন ড. রজা ভাইেয়র সােথ 

আপনার অ র  স ক িছল এবং িতিন আমােক ায়ই 

বলেতন, তঁার িপ.এইচ.িড স  করা কখনও স ব হেতা 

না যিদ আপিন তঁােক মানিসকভােব সাহায  না করেতন। 

আউয়াল ভাই িবনেয়র সােথ হেস বলেলন, “ও সব সময় 

আমার স েক একটু বািড়েয়ই বলেতা।” িতিন রজা 

ভাইেক িনেয় ারক  কাশ করার উেদ াগ হণ কেরিছ 

বেল ধন বাদ জানােলন। িতিন বলেলন, “ তঁার সােথ আমার 

অেনক ঘটনা তেব আিম ব ি  রজা ও তঁার িপএইচিড িনেয় 

তামােক একটা লখা িদেবা।”  তেব শত িদেলন তাড়া ড়া  



জনু সংখ া, ২০২০ ভিলউম-০৩  ইসু -০৪ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: www.librarianvoice.org 

 

 

 

করা যােব না, িতিন একটু ধীের সুে  লখা  িদেত চান। আিম বললাম কান সমস া নই। আপিন যখন িদেবন তখনই িনব। 

ারক েত কার কার লখা পেল  সমৃ  হেব স স েকও িতিন িকছু িদক-িনেদশনা িদেলন। এভােব থম 

আলােপর সমাপন।  

এরপর দীঘ একমাস পর তঁােক ফান িদলাম। ফান ধেরই িতিন বলেলন আিম খুবই লি ত তামার লখা  আিম  

কেরিছলাম িক  কাথায় রেখিছ আর খুঁেজ পাি  না। তুিম ভাই, আমােক িক আর কেয়কটা িদন সময় িদেত পারেব? 

আিম লখা  পুনরায়  করেবা এবং এক স ােহর মেধ  িদেয় িদেবা। একজন বড় মােপর মানুষ কতটা িবনয়ী হেত পাের 

সিদন আিম আউয়াল ভাইেয়র মেধ  দেখিছলাম। িতিন িছেলন সিত কােরর একজন অমািয়ক, িবনয়ী ও স ন মানুষ।  

 

                রজা ভাইেক িনেয় লখা আউয়াল ভাইেয়র পা ু িলিপর অংশিবেশষ  
 

মিফজ ভাইেয়র সােথ দখা কের আউয়াল ভাইেয়র পা ু িলিপটা সং হ করলাম মিফজ ভাই বলেলন '' লখাটা সং েহ 

রেখা। বতমােন ভােলা লেখ এমন মানুেষর সংখ া খুবই কম।'' আিম বাসায় িফের তঁার লখা  পেড় িশহিরত হলাম। তঁার 

লখায়, িক সু র শ  চয়ন আর বাক  বুনন। কউ না পড়েল বুঝেত পারেব না তঁার শ  ব বহােরর গভীরতা। আশা করিছ 

অ  িকছু িদেনর মেধ ই ড. রজা, ারক  কািশত হেব। তখন তঁার লখক া আবােরা উে ািচত হেব। 

তঁার মৃতু  সংবাদ যখন নলাম আবােরা তঁার দয় িনংড়ােনা লখা  পড়লাম। তঁার স েক আেরা জানার ইে  হেলা। 

মিফজ ভাইেক ফান করলাম – মিফজ ভাই, আউয়াল ভাই স েক জানেত চাই। তঁার স েক আমােক আেরা িকছু বেলন। 

মিফজ ভাই আউয়াল ভাইেক িনেয় কথার ঝুিড় খুলেলন। আিম যত িন তেতাই িবেমািহত হই, া আেরা বেড় যেত 

থােক তঁার স েক। মিফজ ভাইেয়র কােছ নলাম িতিন ঢাকা িব িবদ ালেয়র বাংলা বাংলা িবভােগর ছা  িছেলন। আর 

তঁার সহপা  িছেলন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা, ববী মওদদু, িনমেল  ু ণ সহ খ াত ব ি বগ। তঁােদর সকেলর 

সােথ আউয়াল ভাইেয়র আ ার স ক িক  িতিন তা কখনও কউেক বুঝেত িদেতন না। ি য় আউয়াল ভাই আপিন আপনার 

সাধারণ জীবনযাপেন আমােদর আেনক িকছু িশিখেয় গেলন। আপনার কম, সরলতা ও িবনয় আমরা যন অনসুরণ করেত 

পাির। উপের ভাল থাকেবন আউয়াল ভাই, আ াহ আপনােক জা াতুল ফরেদৗস নসীব ক ন। 
 

 

/// পৃ া ১৩ 

আউয়াল ভাই তঁার কথা রেখিছেলন। 
ায় িতনিদন পর মিফজ ভাই আমােক 

ফান িদেয় বলেলা 'আউয়াল ভাই 
তামােক একটা লখা পািঠেয়েছন। 
লখাটা আিম পেড়িছ, লখা  পেড় 

আিম খুব আেবগ বণ হেয় 
পেড়িছলাম।' মিফজ ভাই বলেলন, 
“ তুিম িক জােনা, আউয়াল ভাই অেনক 
অসু ? তারপেরও তুিম তঁার কাছ 
থেক লখা পেয়ছ, তুিম ভাগ বান।”  
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ৃিতেত আসাদ ভাই 

 

সটা ভাই এরই দাকান। ভা স  েত পড়া অব ায় এমন দাকান করা আমার িচ ার বাইের িছল। 

হঁ া আিম আমােদর আসাদ ভাইেয়র কথা বলিছ। সই থেক আসাদ ভাইেয়র সােথ মাটামু  ভােলা স ক িছল আর 

মােঝ মােঝই দখা হেতা কারন আিমও তখন কাজলায় থাকতাম। িডপাটেমে র িবিভ  া ােম তথা ক া ােস ভাইেক 

খুব একটা দখতাম না। একিদন িজে স করলাম ভাই ক া ােস বা িডপাটেম  এ সময় দন না কন? তার সাজা 

সা া উ র- সব িকছু িনেয় এত ব া  য াস করারই িঠক মত টাইম পাই না! 

ক া াস লাইফ শষ কের সই আসাদ ভাই কেয়কটা চাকির পিরবতন কের কের িথতু হেয়িছেলন সুি ম কাট বার এর 

লাইে িরেত। ভাই এর ঐ অিফেসই তার সােথ আমার শষ বােরর মত দখা হেয়িছল তাও ায় বছর খােনক আেগ। 

পুরাতন অেনক ৃিতচারণ কেরিছলাম সিদন। 

িক আ াযজনক ব াপার! সিদন য দইুজন এ াডেভােকট ব ু র সােথ আসাদ ভাই এর অিফেস িগেয়িছলাম আজ সকােল 

তারা দইু জন ায় একই সমেয় আমােক আসাদ ভাইেয়র মৃতু  সংবাদ িদল। এ মৃতু  মেন নয়ার মত নয়। িক  তারপরও 

মানুষ চেল যায় এটাই চরম সত ।  

মর ম আসাদ ভাই এর জন  দায়া কির, আ াহ আমােদর আসাদ ভাইেক দিুনয়ার সম  নাহ মাফ কের িদেয় জা াতুল 

ফরেদৗস নসীব ক ন। আমীন। 

 

লখক,  
এিস া  লাইে িরয়ান, 

ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভা স  , ঢাকা।  

রােশদ িনজামী 

২০০৮ সােলর মাচ মাস। ক া ােস নতুন আমরা। াস  
হেয়েছ ২৬ জানয়ুারী। াস নােটর িত চািহদার জায়গা থেক 

থম কান নাট ফেটাকিপ করলাম। নােট নাম সহ মাবাইল 
ন র দওয়া। ফান কের জানেত পারলাম ভাই থাড ইয়াের 
পেড়। বললাম ভাই আপনার সােথ দখা করেত চাই। ভাই 
িব িবদ ালেয়র কাজলা গট এর িবপরীেত এক  দাকােনর 
নাম বেল সখােন আসেত বলেলন। িগেয় তা আিম অবাক - 
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“Information Security Awareness”
( ) Information Security 

Awareness

SLiMS Bangladesh 
Library Automation 

And Digitization Using SLiMS

Library Automation and Digitization Using SLiMS  

খবর  
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রাজউক উ রা মেডল কেলেজ ব ব ু  ও মুি যু  কনার উে াধন 
 

রহমান ও মুি যু  কনার াপেন বতমান সরকােরর এক  িনেদশনা রেয়েছ।  িক  আমরা রাজউক উ রা মেডল 
কেলেজ মাননীয় অধ  মেহাদেয়র িনেদশনা অনুযায়ী অেনক আেগ থেকই এই কনােরর কায ম  কির এবং এক  
সমৃ  ও দৃ ন ন কনার তরীেত স ম হই।  

উে াধনী ব েব  কেলজ অধ  এই কনােরর সমৃ  আেয়াজন নতুন জে র িচ ার খারাক যাগােব এবং মুি যুে র 
সিঠক ইিতহাস জানেত সহায়ক হেব বেল আশা কাশ কেরন।  এ সময় িতিন এই কনার তরীেত জিড়ত সকলেক 
আ িরকভােব ধন বাদ জানান। অনু ােন কেলেজর উপাধ বৃ , অনুষদ সদস বৃ  ও িবিভ  েরর কমকতা-
কমচািরবৃ  উপি ত িছেলন।  দৃ ন ন এই কনাের ায় পঁাচ শতািধক বই, ৭ই মােচর ব ব ু র ঐিতহািসক ভাষণসহ 
ব ব ু  ও মুি যুে র উপর শতািধক আেলাকিচ  ও ামান িচ  রেয়েছ।  

আ ু াহ আল মাহমুদ 
গত ১৭ মাচ জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর 
রহমােনর জ শতবা ষ কী উপলে  রাজধানীর 
রাজউক উ রা মেডল কেলজ াগাের উে াধন করা 
হয় ‘ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমান ও মুি যু  কনার’। 
কনােরর উে াধন কেরন কেলেজর অধ  ি েগিডয়ার 
জনােরল কাজী শওকত আলম,এনিডিস, িপএসিস।  

অনু ােনর েত াগত ব ব  রােখন কেলেজর 
িসিনয়র লাইে িরয়ান জনাব অমল কুমার ঘাষ।  িতিন 
বেলন- িত  িশ া িত ােন ব ব ু  শখ মুিজবুর  
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দীঘ একদশক ধের বি ত াগার চাকরী াথ েদর অিভনব আে ালন 
আজ বাতা ও গণজাগরণ পি কা, কলকাতাঃ 

দীঘ এক দশক ধের বাংলার ু ল ও সাধারণ াগার গিলেত কান কম  িনেয়াগ হয়িন। কেয়ক বছেরর ব বধােন রােজ র 

কেলজ াগার িলেত িনেয়াগ হেলও বি তই থেকেছ ু ল ও সাধারণ াগার িলেত চাকির াথ রা। দীঘ সাত বছর 

ধের কান সরকাির ও সরকার পািষত ু েল াগািরক এবং সাধারন াগার িলেত ায় একদশক কান াগািরক 

বা কম  িনেয়াগ হয়িন। াগার ও তথ িব ান িবভােগর বি ত চাকির াথ রা িনেয়ােগর দািবেত ব বার পেথ নেম 

আে ালন কেরেছন। মাননীয়া  মুখ ম ী,মাননীয় িশ াম ী াগার ম ী এমনিক রাজ পােলরও ার  হেয়েছন 

িনেজেদর দদুশার কথা ও িনেয়ােগর দািব জানােত। িত িত পেলও িনেয়াগ িনেয় কােনা উেদ াগ দখা যায়িন আজ 

পয । 

 

বতমােন কেরানা মহামারীর কারেণ লকডাউন থাকায় চাকির াথ গণ পেথ নেম আে ালন করেত পারেছন না। এবার 

তঁারা এক অিভনব প ায় িনেয়ােগর দািব জানােলন। ঘের বেস সাশ াল িডে  মেন মুেখ মা  পিরধান কের রােজ র 

মুখ ম ী মমতা বে াপাধ ায় ও  িশ াম ী পাথ চে াপাধ ােয়র উেদ েশ  হােত াকাড িনেয় ত িনেয়ােগর দািব 

জানােলন। াকােড লখা িছল-'সরকার পািষত ু ল ও সাধারণ াগার িলেত ত িনেয়াগ চাই'। 

পি মব  ু ল ও সাধারণ াগার চাকির াথ  মে র প  থেক িকং ক দাস জানান  " ায় দীঘ একদশক ধের 

াগাের িনেয়াগ নই,  অেপ ারত চাকির াথ েদর অেনেকর বয়স পিরেয় গল। ামবাংলার ঐিতহ বাহী াগার িল 

বে র মুেখ। এই পিরি িতেত রাজ  সরকার ু ল ও সাধারণ াগার িলেত ত িনেয়াগ কের আমােদর বঁাচাক।সরকার 

শী ই িনেয়াগ ি য়া  না করেল আমরা রাজপেথ আমরণ অনশেন বসেবা "।  

/// পৃ া ১৭ 
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জােনন িক  
বাংলার থম নারী ফেটা াফার সাইদা খানম লাইে ির সােয়ে র ছা ী িছেলন 

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র থম িপএইচিড িথিসস 

িচ -িবিচ  

SPECIAL STUDIES IN HEYAT 
MAMUD,A POET OF BENGALI LITERATURE IN THE 

EIGHTEENTH CENTURY,A.D.

 

সূ ঃ  ক িপ রায়/ রাজশাহী িব িবদ ালয় পিরবার 
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পেথর পঁাচালী 
লখক : িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায় 

থম কাশ : মািসক 'িবিচ া' (আষাঢ় ১৩৩৫-আি ন ১৩৩৬) 

াকাের থম কাশ : ১৯২৯ ি া  
 

 
সিত ই তাই, জীবনানে র িনসগময় কাব ভাষার গদ প যন িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র অমর সৃ  'পেথর 

পঁাচালী' এেত কােনা কাব ময়তা নই, িক  আেছ অ ূত ছ ময়তা। য সামািজক াপেট গাটা উপন াস  পািয়ত, 

তার ব াি  যন কবল িত যুেগর সা ী শা ত ঘটনাবলীেত নয়। িচরায়ত বাংলার সম  প রসই এই উপন ােসর 

মেনামু তার আধার। রাংিচতা, ড়কলমী, রিঙন মাকাল ফল, ঘঁটু, সঁাদালী, লবু ফুেলর িম  গ , াম  বধূর িভেজ 

পােয়র ছাপ, কাশবন, প িঝল, দইু িকেশার- িকেশারীর দরু পনা, অপার িব য় আর তােদর  অনুসি ৎসু চােখর অবাক 

করা িন ুপ দৃ । উপন াস  পড়ার সময় লখেকর বণনাৈশলীর েণ পাঠক সই দৃ েক খুঁেজ পােবন িঠক! স িন ুপ 

দৃ র ভাষা যন শে র চেয়ও জাের কথা বেল! আর সই ছিব িশ ীর তুিলেত িবভূিতভূষণ এঁেকেছন িঠক িনভুলভােব। 

দরূ অতীেতর সােথ প ীবাংলার জীবেনর ামীণ যাগ িদেয়   হওয়া উপন াস র বণনা ধীর। কািহনীেত আচমকা 

চমক আনায় িশ ীর কােনা আ হ িছেলা না। িক  উপন ােসর বাক ৈশলী ও িচ ায়েন কৃিতর অ ন িহত রসভা ার 

উ ু  কের িদেত লখক মেনােযাগ িদেয়েছন ষালআনা। আমােদর এই িচরায়ত বাংলার আশা-আকা া, নরাশ -

বদনার ছিবসহ দাির  লাি ত প ী ােমর বালক বািলকার মন ে র িবে ষণ করেত লখক িছেলন ব । গৃহ ািল, 

প ীপথ, বনবাদাড়, মাঠঘাট,  আগাছা-পরগাছা ,পূজা-পাবন ভৃিতর ছিবর সােথ ধীের ধীের ক ণ রস িনিষ  কের 

কািহনীর পরেত পরেত ঔপন ািসক সংেযাজন কেরেছন মানবজািতর আিদ এক অনুভূিত - মায়া। য গাঢ় ভােলাবাসা 

িতিন ফু েয় তুেলেছন উপন ােসর চির িলেত, অিত সাধারণ ঘটনা বােহই পাঠেকর মেন তা স ার কের গভীর 

মম েবাধ। এই মম েবাধ লখেকর গভীরতা স ারী িচ ক েক আ তায় িমিশেয় দয় চির িলর সােথ। ইছামতীর তীের 

িনি ি পুর গঁা এর া ণ রায় পিরবােরর দািরে র সং াম, ামীণ সং ােরর আড় রতা, বৃ শেদর অধীেন াম  

বুক িরিভউ 

ইশরাত জাহান 

ডঃ সৗিম  শখর বেলেছন, “িবভূিতভূষণ দির  চির েলার সমােবশ ঘ েয় কান 

দঃুখগঁাথা তির করেত চানিন। অথবা চান িন েলতািরেয়েতর িণ িব ব ঘটােত। 

িতিন যুেগর অি রতায় না জিড়েয় আবহমানকােলর িচর ায়ী, িচরসা ী এবং এক  

পিরপূণ স া িনসগ কৃিতেক অবল ন করেলন এ উপন ােস।” 

/// পৃ া ১৯ 
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িবধবােদর িত অনাচার-অবেহলা, ােমর যজমািন থার ূ রতা, িনতা  সাধারণ ও অ দশ  অভাব া গৃহবধূর আপাত 

িন ুর আচরণ এবং তার ছাট মেয়র িবশাল মমতার পিরচয় িদেয় ব ালী-বালাই পব সিূচত।  

মানুেষর আসা যাওয়ার মােঝ কৃিতই কবল নীরব িনঠুর দশক হেয় সবিকছুেক জিড়েয় 
রােখ। নগন  িজিনেসর মাহা  ও উপেযািগতা ঢর বিশ বেল তীয়মান হয়। দির তার 

কড়াল ােস বারবার আহত হয় আ মযাদা, তবু যু  থােম না। 
 

সবেচেয় াণ স ারী খ  আম আঁ র ভঁপু। এেত িতেল িতেল বড় হয় অপু। আর তার িন াপ মন ও কৗতূহলী চাখ 

িদেয় পাঠক দেখ সমােজর কিঠন িকছু থা, িকছু রিঙন িবলািসতা, িকছু আ ািদত অিভমান - সেবাপির মানবিশ র 

দৃ েত ধীের ধীের উে ািচত কিঠন িব । িনি ি পুর ােমর আনােচ কানােচ ছুেট িফের দইু ভাই বান আর তােদর বাবা-

মােয়র চেল অফুর  জীবন সং াম। এরই মােঝ তারা  দেখ, আশাহত হয় আবার নতুন ক নার বীজ রাপণ কের। 

মানুেষর আসা যাওয়ার মােঝ কৃিতই কবল নীরব িনঠুর দশক হেয় সবিকছুেক জিড়েয় রােখ। নগন  িজিনেসর মাহা  

ও উপেযািগতা ঢর বিশ বেল তীয়মান হয়। দির তার কড়াল ােস বারবার আহত হয় আ মযাদা, তবু যু  থােম না। 

ভাল-ম , মমতা-পাষ তায় জড়ােনা এক এক  চির  যন সমােজর মূত িত িব। উপন ােসর শষ অংেশ ামীণ 

খলাঘর ছেড় বা বতার পাঠ িনেত শ ের জীবন  করা অপুর পেদ পেদ ঠাকর খাওয়া যন বারবার এই-ই বেল য 

এই িব  াে র িনত  চ  াপেদর ন ায় উদ ত। কৃিতর এই িন ুরতােক আ য় কেরই িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায় যন 

িনজ কলেমর খঁাচায় ধান পঁাচ  চিরে র িতন েকই কেড় িনেলন। আর অদেৃ র খয়ালী রিসকতােক মূত কের 

তুলেতই কী লখক সব হারােনা ীেলাক র নাম িদেয়িছেলন 'সবজয়া'? ক ণ মৃতু , অসহায় , কু লতা, অকৃি ম 

সরলতা, ু  হেত বৃহৎ কপটতা, সীমাহীন দরদ আবার দয়হীনতা, কখেনা সৃ ছাড়া উ াস, কাথাও আেবগী স কােশ 

লখক অনাড় র গিতেত এিগেয় িনেয় গেছন উপন াস েক।  

সমােজর দশা, িবপরীতভােবই অব াপ  বািড় েলােত চাখ টাঁটােনা 
জঁাকজমক- আর সবিকছু ছািপেয় ূ র হািস হেসেছ অেমাঘ অদৃ । এরই 
মােঝ স িতভ এক বালেকর জ  হেত ধীের ধীের বেড় উঠা আর িন ুর 
বা বতার পাঠশালায় হােতখিড় নয়া। বান দগূার হাত ধের য কৃিতেক 
িচনেত িশেখিছেলা ছা  অপু, সই কৃিতর মােঝই যন জিড়েয় িগেয়েছ তার 
অি । িতন খে র ৩৫ পিরে েদ িবভ  ( 'ব ালী-বালাই', ৬  পিরে দ ; 
'আম আঁ র ভঁপু', ৪  পিরে দ; 'অ ূ র সংবাদ', ৫  পিরে দ) িব ৃত 
উপন াস  পড়েল মেন হেত পাের মােঝর চার পিরে দই এর াণ। িক  মূল 
দশৃ পট অ েনর জন  এবং িতন  যুগ- ান-পা  যথাযথভােব কাশ করবার 
জন  ইি র ঠাক েনর পিরণিত, এরপর অপুর সােথ দগূার ধীের ধীের বেড় 
উঠা আর ইিতেত ােমর পাঠ চুিকেয় শ ের নতুন পিরেবেশ এক িনেবাধ 
বালেকর উপলি  সবিকছুই ধারাবািহক  ও যুগপৎ আকষণ। 
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িবভূিতভূষণ িনেজই বেলেছন, "ক ণা ভালবাসার সবেচেয় মূল বান মশলা, তার গঁাথুিন বড় পাকা হয়।" এখােন ক ণা 

মােন দরদ- মমতা, উপন ােসর িত  একেক রেয়েছ যার জঁাকহীন বিহঃ কাশ। রেলর থাড াস বিগর বাদরু ঝালা 

লাকটাও য মিহমাময় চির  হেত পাের, িকংবা ােমর পেথ িছ  পাশাক পড়া উ খু  চুেলর মেয়  অপূব 

দ াতনায়,গভীর অনভূুিতেত দয়েক িস  কের িদেত পাের তার  ছিব এঁেক গেছন লখক এেকর পর এক। 

তাই রবী নাথ ঠাকুর বেলিছেলন, "পেথর পঁাচালী' বইখানা দঁািড়েয় আেছ আপন সেত র জাের।" 

পঁাচালী-ই বেট, পেথরই গান এ । বনফুেলর রণু, আর ু  ঘােসর মুকুেল যখােন একাকার হেয় আেছ অিত সাধারণ 

জীবন আর অিত সূ  ভাবেবাধ। উপন াস  পড়েত পড়েত পাঠক খুঁেজ পােবন তার দীঘকােলর উপলি , আর পােবন 

অপরািজত এক হৃা। য ৃহার সৃ  অপুর মেন, বনেদবতার অভয়বাণী 'সামেন এিগেয় যাওয়াই জীবন' থেক। উপন াস 

শেষ তাই গভীর জীবনেবাধ, আর িবষ  মমতায় ভজা চােখ পাঠক পেরর খে  খঁুজেবন 'অপরািজত' অপুেক! 

ইশরাত জাহান 
িব এ (স ান) ৪থ বষ, 

তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ,  
ঢাকা িব িবদ ালয়।  
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  িনউ ইয়ক টাইমেসর বাছাইকৃত ২০১৯ সােলর সরা দশ  বই 

   

িবেশষ আেয়াজন 
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Image Credit: nytimes.com   

 https://bit.ly/2A4aD0E  
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৮৩ তম ASIS&T বা ষ ক সে লন হেব ভাচুয়াল মাধ েম 

 
 

আ জািতক সংবাদ 

কািভড ১৯ এর কারেণ সৃ  পিরব ত ত পিরি িতেত ASIS&T এর ৮৩ তম বা ষ ক সে লন ভাচুয়াল 
মাধ েম হেব বেল সং া র প  থেক জানােনা হেয়েছ। ভাচুয়াল সে লেনর তািরখ, সময় ও 
অন ান  িবষয় েলা এর ওেয়বসাইেটর (https://www.asist.org/am20/) মাধ েম 
জানােনা হেব।  উে খ  এবােরর সে লন  ২৩-২৮ অে াবর যু রাে র পনিসলভািনয়ার 
িপটসবােগ অনুি ত হবার কথা িছেলা।  ASIS&T (Association for Information 
Science and Technology) হেলা তথ  পশাজীবীেদর এক  অলাভজনক সংগঠন।   

ড. িজয়ান িশন 2020 LITA/OCLC Kilgour িরসাচ এ াওয়ােড ভূিষত 
  

 
িনেয় কাজ কের এবং য েলা সামি কভােব ইিতবাচক ভাব ফলেব বেল মেন করা হয় সই কাজ েলােকই পুর ৃ ত 
করা হয়। কােজর ীকৃিত িহেসেব িবজয়ী 2,000 ডলার এবং সাইেটশেনর স াননা পান। 
NSF এর অথায়েন ড. িশেনর সা িতক গেবষণা ক েলা হেলা metadata modeling for gravitational 
wave research data management এবং big metadata analytics using GenBank metadata 
records for DNA sequences এছাড়াও Interuniversity Consortium for Political and Social 
Research (ICPSR)  অনুদােন িতিন ও তার সহকম  Capability Maturity Model for Research Data 
Management মেডল িবকােশর জন  কাজ কেরেছন। িতিন OCLC -র একজন িভিজ ং লার িছেলন, যখােন 
িতিন learning object vocabulary project িনেয় কাজ কেরেছন। জাতীয় এবং আ জািতক গেবষণা জানােল 

তার  কািশত অসংখ  গেবষণাপ  রেয়েছ। ডা. িশন “Metadata” বইেয়র সহ-রচিয়তা এবং knowledge 
discovery in databases and knowledge representation এর উপর বশিকছু িবেশষ জানাল ইসু র সহ-
স াদক িছেলন। 

সূ ঃ lita blog 
 

ড. িজয়ান িশন (Jian Qin) , িসরািকউস িব িবদ ালেয়র iSchool এর অধ াপক ও 
পিরচালক; ২০২০ সােল াগার ও তথ  যুি র গেবষণার জন  ডিরক িজ িকলেগ ার 
পুর াের ভূিষত হেয়েছন। ডিরক িজ িকলেগ ার পুর ার  OCLC  এবং Library and 
Information Technology Association (LITA) পৃ েপাষকতা কের থােক । 
তথ যুি র িবকােশর সােথ স ক ত গেবষণােক স ািনত কের থােক িকলেগ ার পুর ার। 
িবেশষত যসব গেবষণা কাশনা, সংর ণ প িত, পুন ার এবং তথ  সারেণর িবষয়ব  

/// পৃ া ২৭ 
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ওয়াইডনার 

(Widener) লাইে ির, 

হাভাড িব িবদ ালেয়র 

ভাচুয়াল টু র 

হাভাড ওয়াইডনার লাইে িরর 
রেয়েছ ায় ৩.৫ িমিলয়ন 
বইেয়র এক বৃহৎ সং হ।  
স িত কতৃপ  লাইে িরর 
ভাচুয়াল টু র উ ু  কেরেছ। 
দশনাথ রা ৩৬০ িড ী 
ভাচুয়াল টু েরর মাধ েম 
লাইে িরর িবিভ  সকশন 
ঘুের আসেত পারেবন।  ঢঁু 
মের আসেত পােরন 

আপিনও।  ি ক ক ন এই 
িলংেক  
https://bit.ly/2TBKFIu  চার  লাইে ির সংগঠেনর সম য় ঘাষণা 

বণগত সামতায় সাং ৃ িতক দ তার কাঠােমা গঠেন গত ১৮ ম ২০২০ আেমিরকান লাইে ির 
এেসািসেয়শন (ALA) এর আওতাধীন চার  সংগঠন ও এর িবিভ  িবভাগ এক  টা েফাস গঠন 
কের িনেজেদর ভতর সম েয়র ঘাষণা িদেয়েছ।  

 

টা েফাস  িবদ মান নিথ েলা পযােলাচনা কের এক  খসড়া কাঠােমা তরী করেব এবং তা 
জনমেতর জন  উ ু  করেব। ২০২১ এর ীে র ভতের এক  চূড়া  কম-কাঠােমা তরীর ত াশা 
করেছ সংগঠন েলা।  

সূ ঃ লাইে ির জানাল   

/// পৃ া ২৮ 

ওয়াং ২০২১-২২ সশেন ALA িসেড  িনবািচত 

 

ওয়াং সান জাস ট ইউিনভা স  র iSchool এর খ কালীন ফ াকাি  ম ার এবং 
Yolo County Library র লাইে ির সা ভ েসর িডের র িছেলন। িতিন গত ৩৫ বছর 
ধের ALA এর সি য় সদস । এর আেগ িতিন সংগঠন র িবিভ  পেদ দািয়  পালন 
কেরেছন।  

এছাড়াও এই িনবাচেনর মাধ েম ৩১ জন ALA সদস  িতন বছেরর জন  কাউি লর 
িনবািচত হল।  

সূ ঃ American Libraries  

প িসয়া প  এম. ওয়াং (Patricia ‘Patty’ M. Wong) 
শা া মিনকা, ক ািলেফা ন য়া পাবিলক লাইে িরর িস  
লাইে িরয়ান, ২০২১-২২ সশেন American Library 
Association (ALA) এর িসেড  িনবািচত হেয়েছন। 
িনবাচেন ওয়াং ৬৭১৮ ভাট পেয়েছন। তঁার িনকট িত ী 
ি েভন ইেয়টস, University of Alabama School of 
Library and Information Studies এর িডের র 
পেয়েছন ২৪৪৮ ভাট।  

এই চার  সংগঠন হেলা দ া এেসািসেয়শন অফ কেলজ 
অ া  িরসাচ লাইে ির (ACRL), দ া এেসািসেয়শন অফ 
িরসাচ লাইে ির (ARL), এএলএ এর অিফস ফর 
ডাইভা স  , িলটােরিস এ  আউটিরচ সা ভ েসস (ODLOS) 

এবং পাবিলক লাইে ির এেসািসেয়শন (PLA) এই 
কাঠােমা  একােডিমক এবং পাবিলক লাইে ির এবং 
তােদর স দােয়র মেধ  অ ভুি মূলক সং ৃ িত গঠেন 
সহায়তার জন  এক  িভি  িহেসেব কাজ করেব।  
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“I have always imagined that Paradise will be a kind of a library” 
- Jorge Luis Borges

      িলখুন আপিনও 

আজেকর পি কা আগামীর ইিতহাস। ি য় পাঠক, লাইে িরয়ান 
ভেয়েস িলখুন আপিনও। পা েয় িদন আপনার াগােরর 

সংবাদ। িলখেত পােরন াগার পশা স কত কান ব ও।  
লখা পাঠান এই কানায়  

librariansvoice@gmail.com   অথবা 
https://www.facebook.com/librarianvoice/    

 

থাকুন আমােদর সােথই।  

/// পৃ া ২৯ 
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  আেলািকত মানুষ 

পনশেনর টাকায় পাঠাগার 
পনশন সরকাির চাকিরজীবীেদর শষ অবল ন। জীবেনর এক  িন দ   সময় পশায় িনেয়ািজত থাকার পর চাকিরজীবন 
শষ কের মানুষ পনশন পান। য কারেণ এই অথ িনেয় তার সুিন দ   পিরক না থােক। অেনেক পনশেনর টাকা িদেয় 
শষ বয়েস িনি ে  থাকেবন বেল বািড় বানান। অেনেক স ােনর ভিবষ ৎ সুর ার জন  টাকা জিমেয় রােখন। অেনেক 

পূণ  লােভর আশায় হ  করেত যান, অেনেক মণও কের থােকন। িক  এর কােনা ই কেরনিন মাহমুদা খাতুন িসি কা 

(৬৬) চিলত ােত িতিন গা ভািসেয় দনিন। বরং ােতর িবপরীেত চেলেছন। চিলত িচ া-ভাবনা থেক সের এেস 
িতিন তার সারা জীবেনর ক া জ ত অেথর ায় পুেরাটা িদেয় তির কেরেছন পাঠাগার। 
 

 
কেরন, িব িবদ ালেয়র সই াগারেক িতিন ভীষণভােব অনভুব করেছন, য  তার কােছ নই। যিদও তার বািড়েত ছাট 
এক  পাঠাগার আেগ থেকই িছল। মেন মেন এই পাঠাগার েক বড় করার জন  একটা ছক এঁেক ফেলন িতিন। তারপর 
যমন ভাবা তমন কাজ।  হােত থাকা পনশেনর টাকা িদেয় িতিন পাঠাগার েক আেরা সমৃ  করার উেদ াগ নন িতিন। 

এ িবষেয় িতিন বেলন, ‘মানুেষর জীবেন পরম ব ু  হেলা বই। য জািত যত বিশ ান আহরণ করেব স জািত তত বড় 
হয়। আর বই পড়ার জন  উৎকৃ  জায়গা হেলা পাঠাগার। আর যেহতু আিম ৪০ বছর রাজশাহী িব িবদ ালেয়র াগাের 
চাকির কেরিছ তাই এমন এক  লাইে ির আমার  িছল। তাই আমার ক া জ ত পনশেনর টাকা িদেয় এই পূরণ 
করেত চেয়িছ। অেনক মহৎ ব ি  পাঠাগার িনমাণ কেরেছন, যুেগ যুেগ এসব ব ি েক মানুষ ার সে  রণ কের। 
এসব দেখও পাঠাগার তির করার আমার ইে  হয়।’ 

এরপর রাজশাহী শহেরর িশেরাইেল অবি ত দওয়ান মি েলর চতুথ তলায় গেড় তােলন ােণর পাঠাগার । যিদও এর 
কাজ এখেনা চলমান। খুব শী  এ  সকােল জন  উ ু  কের দওয়া হেবও বেল জানান িতিন।   

মাহমুদা খাতুন িসি কা ১৯৭৬ সােল 
রাজশাহী িব িবদ ালয় াগাের চাকির 

 কেরন। জীবেনর  ৪০ বছর িতিন 
সখােন ম িদেয়েছন। এরপর ডপু  
রিজ ার িহেসেব অবসর নন বছর 

দ’ু য়ক আেগ। য মানষু  সারািদেনর 
সবটা সময় াগাের বইেয়র মােঝ ডুেব 
থাকেতন হঠাৎ অবসর নবার পর িতিন এক 
ধরেনর শূন তা অনুভব করেত  কেরন। 
 

চারপােশ সব থেকও তার মেন হেতা কী 
যন একটা নই। এক সময় িতিন অনুভব  

/// পৃ া ৩০ 
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লাইে ির তিরর কােজ তােক সবেচেয় বিশ সাহস এবং সহেযািগতা কেরেছন তার দইু ছেল তানভীর অপু ও তােরক 
অণ।ু তারা দশ-িবেদেশর ব  অমূল  বই সং হ কের িদেয়েছন। মাহমুদা খাতুন িসি কার এই পাঠাগাের মূলত কৃিত, 

মণ, সািহত , িচ কলা, ইিতহাস িবষয়ক বই রেয়েছ। এছাড়া, রেয়েছ নানা ভাষার বই। তেব ইংেরিজ ও বাংলা ভাষার বই 
এখানকার সং েহ বিশ রেয়েছ। এর মেধ ই ক াটালগ তিরর কাজও চলেছ। খুব শী ই স ও হেয় যােব। 
 
পাঠাগার  কান ধরেনর পাঠকেদর জন  উ ু  স িবষেয় জানেত চাইেল মাহমুদা খাতুন জানান, এ  সবার জন  
উ ু । তেব কৃিত ও মেণর বই িনেয় যারা উৎসাহী, তারা বশ িকছু িবরল িকছু বই এখােন পােবন। িতিন পাঠাগার 
িনেয় আেরা গভীর পিরক নার কথাও জানােলন। এই পাঠাগার  িতিন ধু বই পড়ার মােঝ আব  রাখেত চান না। 
পাঠাগাের িতিন িনয়িমত আ ার জন  জায়গা রেখেছন। সখােন পািখ, মণ, পবতােরাহণ, িসেনমা ছাড়াও িবিভ  
িবষেয় িনয়িমত আ া হেব। সই সে  িসেনমা ও তথ িচ  দখােনা হেব। 
 
মাহমুদা খাতুন তার জীবেনর সব উপাজন এই পাঠাগােরর পছেন ব য় কেরেছন। কারণ িতিন িব াস কেরন, এক  
টাকাও িবফেল যােব না। এক সময় এই পাঠাগার র িত  কাণা পাঠেকর পদচারণায় মুখিরত হেব। আর এখােন এেস 
সকেলই বই পেড় িকছু না িকছু ান আহরণ করেবন। িনেজর অ েরর দৃ  বািড়েয় নেবন।  

 
সূ : risingbd.com 

/// পৃ া ৩১ 
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1. 
Course Title: Copyright for Educators & Librarians 

 

Offered By Provider - Coursera  
Duke University Cost - Free Online Course (Audit)  
Emory University Language - English  
The University of North Carolina at Chapel Hill Certificate - Paid Certificate Available  
 Effort - 2-3 hours a week  
 Start Date - 1st June, 2020 
 Duration - 5 weeks long 

  
Syllabus 

 Welcome to Copyright Law 
 A Framework for Thinking about Copyright 
 Owning Rights 
 Specific Exceptions for Teachers and Librarians 
 Understanding and Using Fair Use 

  
Enroll now https://bit.ly/2WTw90P 

  
 

2. 
Course Title: Professional Certificate in Public Library Management 

8 skill-building courses  
 

Offered By   
University of Michigan Provider - EdX 

Cost - $352.80  
Language - English  
Effort - 8 months 2 - 3 hours per week 
Start Date - 1st June, 2020 
Duration - 5 weeks long 

  
Courses in this program:  
Public Library Management includes the following eight independent courses each of which can be 
completed in one month of time. 
1. Identifying Community Needs for Public Library 
Management 

   2. Managing a Diverse and Inclusive Workplace                
for Public Libraries 

3. Personnel Management for Public Libraries    4. Budgeting and Finance for Public Libraries 
5. Infrastructure Management for Public Libraries    6. Strategic Planning for Public Libraries 

7. Grant Writing and Crowdfunding for Public 
Libraries 

   8. Public Library Marketing and Public Relations 

 

Enroll Now https://bit.ly/3ecywlh 
 

  

অনলাইন কাস 

/// পৃ া ৩২ 
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শাহাজাদা মাসদু আেনায়ার ল হক  
াক ইউিনভা স  

 

কাজী ফরহাদ নামান  
িব.িজ.এম.ই.এ ইউিনভা স  অফ ফ াশন এ  টকেনালিজ 
 

কনক মিনর ল ইসলাম 
ধানম ীর কাযালয়, বাংলােদশ 

 

ঈদ-ই-আিমন 
কুিম া ক ােডট কেলজ 

 

মা: আিশকু ামান 
নথ সাউথ ইউিনভা স  
 

অ রা আেনায়ার 
নথ সাউথ ইউিনভা স  
 

আ ু াহ আল মাহমুদ  
রাজউক উ রা মেডল কেলজ 
 

আবলু হাসানাত মাঃ ফজেল রাি   
বাংলােদশ জাতীয় জাদঘুর  
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