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কিপরাইট 
সংখ া 

কিপরাইট অ া  বা  আইন 
সরদার মা. মনজু ল হক 

 

কিপরাইট অ া  বা  আইন িক? 
 কিপরাইট হল মধার  মািলকানা  িতি ত করা।  ইংেরিজ Copyright Act এর বাংলা অথ  
আইন বুঝােলও ব াপক অেথ মধা  আইনেক বুঝায়। পািথব জগেত স দ বলেত সাধারণত ’ধরেনর 
স দেক বুঝায়।  ১) ব গত  স দ এবং ২) মধা স দ।  কিপরাইট  আইনিট  মূলত তির করা হেয়েছ মানুেষর 
মধা স দ সংর েণর জন ।  মধা স ােদর আওতায় আেছ সািহত কম, গেবষণাকম, নাট কম, িশ কম,  

ভতর 
পাতায় 

মণ ডােয়রী 
ৃিতেত বা ম ংহাম / ১৫ 

পৃ া ০৮ 
কলকাতা িব িবদ ালেয়র 

াগার ও তথ িব ান 
িবভােগর সহেযাগী অধ াপক 
ডঃ সবুজ কুমার চৗধুরী’র 
ব  ‘ভারতীয় পেট  আইেন 
পেট  সুরি ত কািভড-১৯ 
এর িতেষধক ব বহােরর 

অিধকার ও সুেযাগ’  
 

স ীতকম, অিডও-িভিডওকম, চলি কম, ফেটা ািফ, 

ভা যকম,  াপত কম, স চারকম, রকডকম, সফ ওয়ার, 

ই-েমইল, ওেয়বসাইট, বতার ও টিলিভশন স চারকম 
ইত ািদ। এক কথায় মৗিলক সৃি কেমর মািলকানা বা 

ািধকারী িন ত করাই হল কিপরাইট।  World 

Intellectual Property Organization (WIPO) এর 
মেত, ÒIntellectual Property refers to creations of 

mind : inventions, literary and artistic works 
and symbols, names, images and designs used 
in commerce”.    
 মানুেষর ব গত স দ যমন মািলক ছাড়া অন  কউ 
িবনা অনুমিতেত বা মূল  পিরেশাধ ব তীত ভাগ বা ব বহার 
করেত পাের না, মানুেষর মধাস েদর ে ও স িবধানিট 
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একইভােব েযাজ । স কারেণ মানুেষর িতিট মধাকম 
কিপরাইট আইেন  বা মধা  আইন ারা সংরি ত। 
সুতরাং বলা যায় কিপরাইট আইন বা  আইন বলেত 
সাধারণত লখার উপর লখেকর  কােয়েমর দািব বা 
আইনিস  অিধকার বুঝায়। অথাৎ য কান সািহত কম বা 
সৃি শীল কােজর আইনানুগ ীকিৃতই হল কিপরাইট অ া  বা 

 আইন। লখেকর লখা বই কাশ করার ও অনুবাদ 
করার অিধকার একমা  লখেকর িনেজর বা তার 
অনুমিত া  ব ি র উপর বতায়। কান সৃজনশীল কােজর 
িপছেন য মধা ও ম ব য় হয় কিপরাইট অ া  বা  
আইন তােক স ান দয় এবং সই কাজেক চুির, নকল বা 
বআইনীভােব মু েণর হাত থেক র া কের। সতুরাং বলা 

যায় সৃজনশীল কম িব য়, মু ণ, পুণঃমু ণ, কাশনা, ও 
ব বসািয়ক ােথ ব বহার করার জন  সিৃ র উপর া ার 
অিধকার সংর ণ করােকই কিপরাইট অ া  বা  আইন 
বেল। কিপরাইট বুঝােনার জন  সাধারণত বৃে র মেধ  
ইংেরিজ © অ র িদেয় বুঝােনা হয় এবং এই িচে র পাে  
য সন ও ব ি র নাম উে খ থােক সই সেন উি িখত ব ি / 

ব ি  বগ/ িত ানই কিপ রাইেটর মািলক হন। যমন- 
এ ােসনিসয়ালস অব ক াটালিগং অ া  ািসিফেকশন।  ড: 
ক.এম.সাইফুল ইসলাম, © ২০০৮। সম  পৃিথবীেত জীিবত 

রিচয়তা এবং তার মৃতু র পর সই রিচয়তার বধ 
উ রািধকারীগণ দশ ভেদ ৫০ থেক ৭০ বছর পয  সৃি  
কেমর রয় ালিট পেয় থােকন। বাংলােদেশ  আইেন 
একজন রিচয়তার মৃতু র পর ৬০ বছর পয  এই অিধকার 
বলবৎ থােক। মধা েদর ে  ধান মিক হল পাইেরিস 
(Piracy), যার অথ হল মধা  চুির। এই চুির ঠকাবার 
জন  মূলত  আইন তির করা। মৗিলক সিৃ  কেমর 
কিপরাইট থাকেল িবনা অনমুিতেত স েলা ব বহার, 
পুনমু ণ, অনুবাদ, কাশ ইত ািদ করা হেল কিপরাইট 
আইেনর আওতায় শাি  ও জিরমানা হেত পাের। 

 
শাহাজাদা মাসুদ আেনায়া ল হক 

াক ইউিনভা স   
 

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

 

কনক মিন ল ইসলাম 
ধানম ীর কাযালয়, বাংলােদশ 

 

ঈদ-ই-আিমন 
কুিম া ক ােডট কেলজ 

 

মা: আিশকু ামান 
নথ সাউথ ইউিনভা স   

 

অ রা আেনায়ার 
ইনিডেপে  ইউিনভা স   

 

আ ু াহ আল মাহমুদ 
রাজউক উ রা মেডল কেলজ 

 

আবুল হাসানাত মাঃ ফজেল রাি  
বাংলােদশ জাতীয় জাদঘুর 

 
 

যাগােযাগ 
ইেমইল 

librariansvoice@gmail.com 
 

ফসবুক 
Facebook/librarianvoice 

 

ওেয়বসাইট 
www.librarianvoice.org 

 
 

লাইে িরয়ান ভেয়স’এ কািশত ব  ও মতামত লখেকর 
িনজ  দৃ ভি র কাশ। লাইে িরয়ান ভেয়স কতৃপ  এজন  

কােরা কােছ দায়ব  নয়। 
 

 

 
© 2017-2020 Librarian Voice, Subject to a Creative 

Commons Attribution 4.0 International License. 

/// পৃ া ০২ 
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কান কান সৃজনশীল কেমর উপর কিপরাইট আইন েযাজ ? 

 এক সময় কিপরাইট বলেত ধুমা  বইেয়র উপর লখেকর মু ণ, পুণঃমু ণ এবং কােশর অিধকারেক 
বুঝাত। িক  কাল েম অন ান  মৗিলক সিৃ কেমর উপরও কিপরাইট আইন ীকৃিত লাভ কের। বতমােন 
আ জািতক আইন বেল কিপরাইেট িন িলিখত উপকরণসমহূ ও তার সৃজনকারীেদর াথ সংরি ত হয়।  যথা- 

 

১) বই-পু ক : সকল কােরর বই-পু ক, নাটক, উপন াস, কাব , িব েকাষ, গেজিটয়ারস, বষপি  ভৃিত। 

২) সামিয়কী : সকল কার প -পি কা, সামিয়কী, বািষকী, সংকলন ভৃিত। 

৩) সংগীত : সকল কােরর সংগীত, নৃত , মুকািভনয় ও এেদর িবিভ  িণ ও উপাদান। 

৪) চলি  : সকল কার চলি , আেলাকিচ , িশ  কম,  িয়ং, নকশা, মেডল, িডজাইন, ছিব, ম াপ ভৃিত।   

৫) রকড : সব ধরেনর গান, আবৃি , নাটক, ভাষেণর রকড, ব ৃতামালার রকড, ক ােসট, িসিড ভৃিত। 
 আইনের আওতায় কারও রচনা, ছাপা, অনুিলিপ তির করা, পিরবতন করা ও িনজ নােম চার করা, ব বসার 

উে েশ  তা ব বহার করা, অথ উপাজেনর জন  তা িব য় করা বা অেন র সৃি কম আ সাৎ করা জঘন  অপরাধ 
বেল িবেবিচত হেব।   আইেন ধু অিধকার সংর ণ নয় অিধকার লংিঘত হেল তার শাি র ব ব াও আেছ।  

 
 

কিপরাইট আইেনর সময় সীমা 
  আইন িবিভ  দেশ িবিভ  ে  িবিভ  রকম িবদ মান।  তেব ১৯৭৮ সােলর ১লা জানয়ুাির থেক 

সািহত কম, িশ  কম ও স ীেতর ে  আ জািতকভােব ীকৃত সময়সীমা িন প - 

১) সািহত , নাটক ও গােনর রিচয়তা যিদ একজন হয় তেব লখেকর মতৃ র পর থেক ৫০ বছর পয  কিপরাইট 

বা  বলবৎ থাকেব। 

২) উি িখত ে  যিদ যু  লখক হয়  সে ে  যার মৃতু  পের হেব, তার মৃতু র ৫০ বছর পয  কিপরাইট বলবৎ 

থাকেব। 

৩) লখেকর নাম জানা না থাকেল কাশনার তািরখ থেক পরবতী ৫০ বছর পয  কিপরাইট বলবৎ থাকেব। 

/// পৃ া ০৩ 
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৪) দি ণা া  লখকেদর িদেয় লখােনা বই হেল রচনার পর 
১০০ বছর পয  কিপরাইট বলবৎ থাকেব। 
৫) যু রাে  কিপরাইট কাশনার থম ২৮ বছর পয  বলবৎ 
থােক। ি তীয়বার আেবদন সােপে  তা আর ও ২৮ বছেরর জন  
নবায়ন হেত পাের। 
 

কিপরাইেটর িনয়মাবলী 
১)  য কান মৗিলক সিৃ কেমর সাধারণ িনয়ম :  
য কান মৗিলক সিৃ কেমর জন  বাংলােদশ ব াংক অথবা 
সানালী ব াংেকর যেকান শাখায় িনিদ  কাড না ের (অিফস 
থেক জেন িনেয়) এক হাজার টাকা জাির চালন কের তার মূল 

কিপ, এক কিপ ফেটাকিপ, কমিট মৗিলক মেম এবং আদালেত 
কান মাক মা িবচারাধীন নই ও দ  তথ  িনভুল ঘাষণা 

সংবিলত ৩০০ টাকার নন জুিডিশয়াল াে  অ ীকারনামা জমা 
িদেত হয়। নাগিরক  মােণর জন  আেবদনকারীর জাতীয় 
পিরচয়প  অথবা পাসেপাটের সত ািয়ত ফেটাকিপ এবং 
পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত ছিব জমা িদেত হয়। 
কিপরাইট িনব ন সনদ পেত সাধারণত ৩০ িদন সময় লােগ। 
কান কান ে  আরও িকছুিদন সময় বিশ লেগ যেত পাের। 

 
২) সািহত  কম :  
বই ও পা ুিলিপ উভয়িটর জন  কিপরাইট িনব ন করা যায়। 
লখেকর জীবনকাল ও মৃতু র পর থেক ৬০ বছর পয  

কিপরাইট বহাল থােক। সািহেত র ে  িনব েনর িনয়ম একই 
রকম। তেব ’কিপ বই বা পা ুিলিপ জমা িদেত হেব। বইেয়র 

ে  লখক ও কাশেকর মেধ  আলাদা চুি  কের তা িনব ন 
কের নয়ার সুেযাগ রেয়েছ।  তেব এ জন  ৮০০ টাকা িফ জমা 
িদেয় িনধািরত নন-জুিডিশয়াল াে  চিু  স াদন কের িনেত 
হেব। এ চুি র মেধ   িনেয়ােগর অিধকার, রয় ালিটর 
পিরমানসহ যাবতীয় শতাবলী উে খ কের িনেত হেব। 
 

কিপরাইট ফ া  

© কিপরাইট আইন সব থম ১৭০৯ সােল 

ইংল াে  তির করা হয়।  

 

© বাংলােদেশর কিপরাইট আইন  

উ রািধকারসূে  া । যা পািক ান কিপরাইট 

অ া  ১৯৬২ সােলর সংেশািধত প।  

 

© ২০০০ সােল বাংলােদশ কিপরাইট অ া  

সংেশাধন ও সংহতকরণ কে  এক অ ড ন া  

জাির করা হয়। যা কিপরাইট অ া  ২০০০ নােম 

অিভিহত। এই আইেন ১৭  অধ ায় ও ১০৫  

ধারাসহ িবিভ  উপধারায় িবভ ।  

 

© পরবত েত ২০০০ সােলর সংেশািধত 

অ ড ন া  পুনরায় সংেশাধন কের িকছু ধারা 

সংেযাজন ও িবেয়াজন কের ২০০৫ সােল পুনরায় 

সংেশািধত আকাের অ ড ন া  জাির করা হয়। 

 

© কিপরাইট ভ কািরর হেত পের ছয় মাস থেক 

চার বছর পয  জল। হেত পাের ৫০ হাজার থেক 

৫ লাখ টাকা পয  জিরমানা। চলি ে র ে  

হেত পাের ১ বছর থেক ৫ বছর পয  জল এবং 

১ লাখ থেক ৫ লাখ টাকা পয  জিরমানা। এ ছাড়া 

আরও একািধক িবধান রেয়েছ যা মধা  বা 

সৃজনশীল সৃ েক র া কের কৃত মািলকেদর 

াথ র া কের। 

/// পৃ া ০৪ 
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৩) কি উটার সফটওয় ার :  
কািশত বা অ কািশত উভয় ধরেনর সফটওয় ার কম ও িনব ন করা যায়।  কিপরাইট আইন ২০০৫ িবধান মেত 

সফটওয়ার কেমর ময়াদ কিপরাইেটর ময়াদ হেব য বছর কমিট থম কািশত হেব তার পর থেক পরবতী ৬০ 
বছর পয ।  সফটওয়ার কম িনব েনর জন  কিপরাইট অিফস থেক িনধািরত ফরম সং হ কের তা পূরণ কের 
িতন কিপ জমা িদেত হেব। সফটওয়ার কম িসিড আকাের ’কিপ ও ি  আকাের ’কিপ  জমা িদেত হয়। 
 
৪) সফটওয়ার িত ান : 
 সফটওয়ার িত ােনর নােমও কিপরাইট িনব ন করা যায়।  এ জন  অিফস থেক জেন িনেয় সমদুয় কাগজপে র 
সে  কা ািনর মেমাের াম, ড লাইেস , িটআইএন সািটিফেকটের সত ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হয়। 
িনেয়াগ কতা িহেসেব িত ান ািধকারী হেল িত ান দ  িনেয়াগপে র  সত ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হেব। 
হ া রসূে  মািলক হেল ৩০০ টাকার নন জুিডিশয়াল াে  কিপরাইট হ া র দিলল জমা িদেত হেব। 
 

মৗিলক কম বাংলােদশ কিপরাইট আইেনর আওতায় ে র ময়াদ 

সািহত  কম লখেকর জীবনকাল ও মৃতু র পর থেক ৬০ বছর পয । 

কি উটার সফটওয় ার থম কািশত হওয়ার পর থেক পরবত  ৬০ বছর পয । 

সংগীত গীিতকার ও সুরকােরর কিপরাইট হে  জীবনকাল ও মৃতু র পর ৬০ 

বছর। ক িশ ীর ে  ময়াদ ৫০ বছর।  েযাজেকর ে  ৬০ বছর 

পয ।  

নাটক নাট কােরর জীব শা এবং মৃতু র পর ৬০ বছর পয ।  

চলি  চলি ে র ে  কিপরাইেটর অিধকারী হেলন েযাজক।  চলি  

থম দ শ ত হবার পর ৬০ বছর পয ।  

িশ কম িশ ীর জীবনকাল ও তার মৃতু র পর ৬০ বছর পয ।  

 
৫) সংগীত :  
সংগীেতর গীিতকার ও সুরকার হল আইনত েণতা ও কিপরাইেটর মািলক।  ক িশ ী, েযাজক ও ডকাি ং 
অরগাইেনেজশন হল িরেলেটড রাইটেসর অিধকারী।  তেব কিপরাইট ও িরেলেটড রাইটস মলূত একই অিধকার 
বহণ কের।  গীিতকার ও সরুকােরর কিপরাইট হে  জীবনকাল ও মৃতু র পর ৬০ বছর। ক িশ ীর ে  ময়াদ 
৫০ বছর।  েযাজেকর ে  ৬০ বছর এবং ডকাি ং অরগানইেজশনর বলায় ২৫ বছর।  কিপরাইট িনব েনর 
জন  আেবদেনর িনয়ম-কানুন একই রকম। 

/// পৃ া ০৫ 
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৬) নাটক ও চলি  :  
নাটেকর েণতা হেলন নাট কার বা কার।  িতিন জীব শায় ও  মৃতু র পর ৬০ বছর পয  কিপরাইেটর মািলক। 
িনব েনর ি য়া একই রকম। চলি ে র ে  েণতা হেলন েযাজক।  িতিন কিপরাইেটর অিধকারী। চলি িট 

থম দিশত হবার পর ৬০ বছর পয  মািলকানা বহাল থােক। িনব েনর ি য়া একই রকম  তেব চলি ে র 

স র ছাড়প  জমা িদেত হয় এবং চলি িট িসিড আকাের ’কিপ জমা িদেত হয়। 
 
৭) িশ কম : 
 িশ কেমর ে  কািশত ও অ কািশত উভয় ে  কিপরাইট িনব ন করা যায়।  িশ ীর জীবনকাল ও তার 
মৃতু র পর ৬০ বছর পয  িশ কমিটর কিপরাইট তার থাকেব।  িশ কম ও সফটওয়ােরর কিপরাইেটর ে  
িনব েনর ি য়া একই রকম এবং একই ধরেনর কাগজপ  জমা িদেত হেব।  িফও একই রকম।  তেব আেবদেনর 
সে  িতন কিপ িশ কম অবশ ই প  কের িদেত হেব। 
 

বাংলােদশ  আইন/ আইেনর ভিবষ ৎ 
 কিপরাইট আইন সব থম ১৭০৯ সােল ইংল াে  তির করা হয়। বাংলােদেশর কিপরাইট আইনিট 
উ রািধকারসেূ  া ।  যা পািক ান কিপরাইট অ া  ১৯৬২ সােলর সংেশািধত প।  ১৯৭১ সােল বাংলােদশ 

াধীন হবার পর উ  কিপরাইট অ া  বাংলােদশ কিপরাইট অ া  নােম পিরিচত হয়।  ১৯৭৪ সােল এক 
অিডন াে র মাধ েম বাংলােদেশ কিপরাইট অিফস ািপত হয়। বতমােন শের বাংলা নগের বাংলােদশ জাতীয় 

াগােরর তৃতীয় তলায় কিপরাইট অিফসিট ািপত।  একজন রিজ ােরর অধীেন এিট পিরচািলত হয়। বাংলােদশ 
কিপরাইট আইনিট ১৬িট অধ ােয় িবভ  এবং ৮৪ িট ধারা সি েবিশত। িক  বতমান সমেয় এেস কি উটার ও 
অন ান  ইেলক িন  িমিডয়ার আধুিনকায়েনর ফেল সািহত কম, িশ কম, স ীত, চলি সহ িবিভ  কার 
সৃজনশীল কেমর াথ সংর ণ করা স ব হি ল না।  ফেল ২০০০ সােল বাংলােদশ কিপরাইট অ া  সংেশাধন ও 
সংহতকরণ কে  এক অিডন া  জাির করা হয়।  যা কিপরাইট অ া  ২০০০ নােম অিভিহত। এই আইেন ১৭িট 
অধ ায় ও ১০৫িট ধারাসহ িবিভ  উপধারায় িবভ ।  
বাংলােদশ কিপরাইট আইেনর ভিবষ ৎ বলেত বতমােন ইেলক িন  যুেগ িনত নতনু যুি র ব বহােরর মাধ েম 
খুবই অ  সমেয় য কান সজৃনশীল কম পাইেরিস করা যায়।  িবেশষ কের সািহত  কম, িশ  কম, স ীত কম, 
চলি , কি উটার সফট ওয়ার, া াম, িসিড রম, ডটা বস ভৃিত অবােধ অসংখ  বআইিনভােব কিপ করা 
হে । ফেল িত  হে ন লখক, িশ ী, কাশক, াহক, উৎপাদক ও িনমাতাগণ।  তােদর াথ র ার ে  
১৯৬২ সােলর  আইনিট যেথ  বল থাকায় তােদর দাবীর পিরে ি েত বাংলােদশ সরকার ২০০০ সােল 
সংেশািধত বাংলােদশ কিপরাইট  অিডন া  জাির কেরন।  যখােন মাটামিুট সবার াথ সংরি ত হেয়েছ।  
পরবতীেত ২০০০ সােলর সংেশািধত অিডন া  পুনরায় সংেশাধন কের িকছ ুধারা সংেযাজন ও িবেয়াজন কের 
২০০৫ সােল পনুরায় সংেশািধত আকাের অিডন া  জাির করা হয়।  

/// পৃ া ০৬ 
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কিপরাইট ভ  করেল িতকার 
কউ যিদ কান লখক বা েণতার বই বা কান সৃি কম নকল কেরন, তাহেল দওয়ািন  ও ফৗজদাির উভয় 

আদালেত িতকার চাইেত পােরন।  দওয়ািন আদালেতর মাধ েম িনেষধা া, িতপূরণ ইত ািদ আদায় করা এবং 
ফৗজদাির আদালেতর মাধ েম জল-জিরমানার শাি র িবধান রেয়েছ। শাি  িহসােব কিপরাইট ভ কািরর হেত 

পের ছয় মাস থেক চার বছর পয  জল।  হেত পাের ৫০ হাজার থেক ৫ লাখ টাকা পয  জিরমানা।  চলি ে র 
ে   হেত পাের ১ বছর থেক ৫ বছর পয  জল এবং ১ লাখ থেক ৫ লাখ টাকা পয  জিরমানা।  এ ছাড়া 

আরও একািধক িবধান রেয়েছ যা মধা  বা সৃজনশীল সৃি েক র া কের কৃত মািলকেদর াথ র া কের।  তেব 
কিপরাইট আইেন িতকার পেত হেল মৗিলক সৃি  কম বা মধা স দিটর অবশ ই রিজে শন থাকেত হেব। 

 আমরা আশা করব বাংলােদশ কিপরাইট অ া  ২০০৫ ভিবষ েত েয়াজেন আরও স সািরত হেয় সবে ে  
মৗিলক সৃি  কেমর মািলেকর াথ সংর েণ এিগেয় আসেব। 

 

 
 
 
 

পি  : 
 ১।   রহমান, মাঃ িমজানুর। াগার ও তথ িব ান পিরিচিত-১। তয় সং.। ঢাকাঃ িনউ গিত কাশনী, ২০০৪। ৫৭০পৃ. 
২।   আহমদ, ড র নািসরউ ীন। সমাজ, াগার ও যাগােযাগ। ঢাকাঃ বাংলােদশ াগার সিমিত, ১৯৯৮। ২১০পৃ. 
৩।   আলী আহা দ, এ.িড.এম। াগার শাসন ও ব ব াপনা। ময়মনিসংহঃ   আিজজ ি াস, ১৯৯৯। ১৯২ পৃ. 
৪।   সা’দাত আলী, মাহা দ। ুল-কেলেজর াগার পিরচালনা। ঢাকাঃ প ারাগন পাবিলশাস, ১৯৯৬। ২৪৮পৃ. 
৫।   রহমান, মা: মনজু র। কিপরাইট কী ও কন? 
৬।   থম আেলা, ১৫ ফ য়াির, ২০১৭। 
৭।   বাংলািপিডয়া। 
 
 
 

সরদার মা. মনজু ল হক (এলএম-১৬২৫)

লাইে িরয়ান

খুলনা কেলজ, খুলনা

মাবা. ০১৯১৩-৮৯১৬০৬, ০১৭১৪-৫৭১৪৪

ইেমইল monzurul1962@gmail.com

/// পৃ া ০৭ 
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ভারতীয় পেট  আইেন পেট  সুরি ত কািভড-১৯ এর িতেষধক ব বহােরর 
অিধকার ও সুেযাগ 

 

ডঃ সবুজ কুমার চৗধুরী 
সহেযাগী অধ াপক, াগার ও তথ িব ান িবভাগ, 

কলকাতা িব িবদ ালয়। 
ইেমইল- sabujkchaudhuri@caluniv.ac.in 

(Johnston & Wasunna, 2007

TRIPS (Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights)

(harmonised)  

(value pluralism) (Chaudhuri, 2020)।

TRIPS

(compulsory 

licensing) TRIPS

 

compulsory licensing

 

/// পৃ া ০৮ 



 

 

জলুাই সংখ া, ২০২০                                                                                                         ভিলউম-০৩  ইসু -০৫ www.librarianvoice.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nigam & Pathak , 2020)  

(World Intellectual 

Property Organization) 

 

ভারতীয় পেট  আইন ১৯৭০-র compulsory 
licensing বা বাধ তামূলক লাইেসি ং বেল একিট 

অধ ায় বা ধারা আেছ। ভিবষ েত কািভড-১৯র িতেষধক 
বা ঔষেধর উ াবনিট পেট  পেলও ভারত সরকার 

জাতীয় জ ির অব া ঘাষণা কের বাধ তামূলক 
লাইেসি ং েয়াগ কের সাধারণ মানুেষর কােছ তা সা য়ী 

ও সুলভ রাখেত পারেব। 

 

(World Health 

Organisation) 

(voluntary pool)

 

 

 

TRIPS

TRIPS

voluntary licensing

  (reverse engineering )

   

(Bayer Corporation) (Nexavar) 

(Natco Pharma) 

 

(Remdesivir )

(Gilead Sciences, Inc.),
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আজেকর পি কা আগামীর ইিতহাস। ি য় পাঠক, 
লাইে িরয়ান ভেয়েস িলখুন আপিনও। পা েয় িদন 

আপনার াগােরর সংবাদ। িলখেত পােরন াগার 
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  জােনন িক  

কিপরাইট vs পেট  vs ডমাক 
কিপরাইট, পেট  ও ডমাক িতনিটই বুি িবি ক কােজর মািলকানা Intellectual Property সংর েণর উপায়।  
তেব এেদর মােঝ ােয়ািগক িকছু পাথক  রেয়েছ।   

কিপরাইট বুি বিৃ ক সজৃনশীল কাজ যমন িশ , সািহত , স ীত, নাটক, চলি  ইত ািদর মৗিলক সৃি কেমর 
মািলকানা বা ািধকারী িন ত কের যার আওতায় কিপরাইেটর অিধকারী ব ি  সই সৃজনশীল কােজর কাশ, 

চার, পুন ৎপাদন এবং িবতরেণর আইনিস  অিধকার লাভ কেরন।  
পেট  সাধারণত কান ব ািনক িকংবা যুি গত উ াবেনর উৎপাদন ও িবতরণগত অিধকােরর সরু া দান 

কের।  নতুন ব ািনক আিব ার, যুি গত উ াবন, ঔষধ, ব বসা প িত, সফটওয় ার ইত ািদর মািলকানা 
সংর েণ পেট  ব ব ত হয়।  
অন িদেক ডমাক কান শ , বাক , তীক (symbol) িকংবা নকশার (design) হেত পাের, যা কান ব বসািয়ক 
পণ েক অন েদর থেক আলাদা করেত সহায়তা কের।  াে র নাম, লােগা, াগােনর ডমাক হেত পাের।  
 

ওেপন একেসস িক কিপরাইট িব ? 

ওেপন একেসস এর সােথ সবেচেয় বড় য িট চেল আেস তা হেলা ওেপন একেসস কিপরাইট এর িব  িকনা? 
উ র হেলা ওেপন একেসস মােটও কিপরাইট-িব  নয় বরং এিট অেনকাংেশ কিপরাইট এর সরু া দান কের 
থােক।  বতমােন িবিভ  Open Content License পাওয়া যায়।  Creative Commons এ েলার মেধ  
অন তম। এই লাইেসে র আওতায় লখক বা িশ ী িকংবা গেবষক তাঁর মৗিলক কম ব বহােরর সীমােরখা িনধারণ 
কের িদেত পােরন।  যমন লখক চাইেল তারঁ কাজেক এমনভােব উ ু  কের িদেত পােরন য, য কউ তাঁর 
কাজ ব বহার করেত পারেবন িক  অবশ ই লখেকর াি  ীকার করেত হেব।  িকংবা ব বহারকারী ধ ুব বহার 
করেত পারেবন িতিন কান ধরেনর পিরবতন আনেত পারেব না।  অথবা ব বহারকারী বািণিজ ক কােজ ব বহার 
করেত পারেব না।  এইসব Open Content License এর মাধ েম একিদেক মূল লখেকর াি  ীকার করা 
হবার পাশাপািশ মৗিলক কােজর উ ু  ব বহারও িনি ত হয়। 

 

িচ -িবিচ  

/// পৃ া ১১ 



 

 

জলুাই সংখ া, ২০২০                                                                                                         ভিলউম-০৩  ইসু -০৫ www.librarianvoice.org 
 

 
কেরানায় হতাশা- পু ক জাগায় আশা 

মাঃ রাকনু ামান 

কেরানা ( কািভড-১৯) সম  িব  –বাসীর কােছ আজ এক মহা আতংেকর নাম । ছাট- বড়, সাদা- কােলা, ধনী –গরীব 
িন ব েশেষ সবার মােঝ  আতংক ছড়াে  ায় ৬ মাস যাবৎ । ইেতামেধ  কের িনেয়েছ ায় চার লাখ আিশ হাজার 
মানুেষর তাজা াণ এবং আকা  হেয়েছ  ায় এক কা  মানুষ। ডা ার-কিবরাজ- ানী-িব ানী-সবার যাবতীয় 
কমেকৗশেলর ঊে  থেক এক মহাআত  িহসােব আিবভূত হেয়েছ  িব বাসীর সামেন। এই মহাআতে র মােঝ আজ 
িবে  িত  মানুষ ভীত ,  এবং চরমভােব হতাশা  । এই হতাশােবাধ থেকই অেনক মানুষ মেনর িদক থেক মরার 
আেগই মের যাে ন। কেরানায় যথাযথ করণীয় মেন চেল যিদও আমরা আমােদর শরীরেক কেরানায়  আ াে র হাত 
থেক র া করেত পাির িক  আমােদর মেনর পঁচািবড়ালসম বা িবষা কীটসম হতাশার হাত হেত র া করেত পাির  

নাই। এই মূ েত হতাশার হাত থেক র ার এক মা  মহাঔষধ (Panacea) হেত পাের (সভ তার জ ল  থেক 

াবান বা িচ াশীল মানেুষর মধা িনঃসতৃ কথা, বাণী বা উি র  সাম ক প) পু ক( Books) । কান একজন 

মানুষ তার পছে র কান পু ক পােঠর মাধ েম য শাি  বা সুখ লাভ কেরন তােকই পু েকর Panacea ন বলা 
হয়। এে ে , কান একজন মানুষ যখন কেরানায় বা অন  য কান দরূােরাগ  ব ািধেত আকা  হান বা অন  য কান 
কারেণ হতাশা  হান বা মানুিষক ভােব দবূল হেয় পেড়ন, তখন তার পছ  মেতা কান পু ক পড়েত িদেল তার মেনর 

যাবতীয় হতাশা বা িবষ  ভাব দরূীভৃত হয় এবং মেনর মেধ  শাি  অনভুব কেরন আর এটাই হে  পু েকর Panacea 
ন বা মহাঔষধ ।  

এভােব কান কান পু ক পেড় কেরানায় আ া  বা অন  য কান দরূােরাগ  ব ািধেত আ া  বা হতাশা  
ব ি  শাি  লাভ করেত পােরন বা হতাশা  থেক সের উঠেত পােরন, বষয়িভি ক স সম  মহামূল বান পু েকর 
এক  তািলকা িনে  দান করা হেলাঃ  

৮০-১০০ বছর বয়সীেদর জন  
 

০১।   ধেমর ও ভাষায় রিচত ধম য় পু কািদ  
০২। ধম ও দশন স িকত পু কািদ 
০৩। ধম য় রজন, দাশিনক,িচ ািবদ এবং সফল রা নায়কেদর জীবনী  
০৪। শ নীল কারাগার- মায়নূ আহেমদ  
০৫। সংগীত বণ-লালন, হাসন , রঁাধারমন,শাহ আ লু কিরম এবং বারী িসি কী । (ব াি  িবেশেষ মতামত হণ 
সােপে  এর িকছু পিরবতন বা সংেযাজন হেত পাের, মতামত হেণর জন  লখেকর মাবাইল ন র 01707-005698 
ত যাগােযাগ করা যেত পাের)।  
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৬০-৮০ বছর বয়সীেদর জন  
 

০১।   ধেমর ও ভাষায় রিচত ধমীয় পু কািদ  
০২। ধম, দশন ও িব ান স িকত পু কািদ ও জীবনী সমূহ 
০৩। লুৎফর রহমান রচনা সম  
০৪। আহমদ ছফা রচনা সম  ( মরণ িবলাস অবশ ই পড়েবন।   
০৫। শ নীল কারাগার- মায়নূ আহেমদ 
০৬। সংগীত বণ-লালন, হাসন , রঁাধারমন,শাহ আ লু কিরম এবং বারী িসি কী । (ব াি  িবেশেষ মতামত হণ 
সােপে  এর িকছু পিরবতন বা সংেযাজন হেত পাের, মতামত হেণর জন  লখেকর মাবাইল ন র 01707-005698 
ত যাগােযাগ করা যেত পাের)। 

 

৪০-৬০ বছর বয়সীেদর জন  
 

০১।   ধেমর ও ভাষায় রিচত ধমীয় পু কািদ  
০২।  ধম য় জন, দাশিনক ও সফল রা নায়কেদর জীবনী সমূহ 
০৩। কিব –সািহিত কেদর জীবনী সমূহ( মহাকিব আলাওল,কািলদাস, ঈ রচ  িবদ াসাগর,রবী  নাথ ও নজ ল) 
০৪। আহমদ ছফা রচনা সম  ( মরণ িবলাস অবশ ই পড়েবন), কৃষণচ র রচনা সম  (গা ার অবশ ই পড়েবন) 
০৫। শ নীল কারাগার- মায়নূ আহেমদ 
০৬। সংগীত বণ-লালন, হাসন , রঁাধারমন,শাহ আ লু কিরম এবং বারী িসি কী । (ব াি  িবেশেষ মতামত হণ 
সােপে  এর িকছু পিরবতন বা সংেযাজন হেত পাের, মতামত হেণর জন  লখেকর মাবাইল ন র 01707-005698 
ত যাগােযাগ করা যেত পাের)। 

 

২০-৪০ বছর বয়সীেদর জন   
 

০১। আিলফ-লায়লা – রিকব হাসান 
০২। মহাকিব আলাওল,কািলদাস, ঈ রচ  িবদ াসাগর,রবী  নাথ ও নজ ল রচনা সম  এবং  জীবনী সমূহ 
০৩। িমিছর আলী সম ,িহমু সম  এবং শ নীল কারাগার- মায়নূ আহেমদ 
০৪। লুৎফর রহমান রচনা সম , ডল কােণগী রচনা সম  এবং িশবেখরা রচনা সম   
০৫।  সংগীত বণ-লালন, হাসন , রঁাধারমন,শাহ আ লু কিরম এবং বারী িসি কী । (ব াি  িবেশেষ মতামত হণ 
সােপে  এর িকছু পিরবতন বা সংেযাজন হেত পাের, মতামত হেণর জন  লখেকর মাবাইল ন র 01707-005698 
ত যাগােযাগ করা যেত পাের)। 

 

20-10 বছর বয়সীেদর জন  
 

০১। া েণর বাড়ীর কাকাতুয়া –আ ু াহ আবু সায় ীদ 
০২। এই সব আগামীকাল ঘেটিছল- িব দাশ ব ুয়া, জাফর ইকবাল ও মায়নূ আহেমদ রচনা সম  
০৩। িব ানীেদর জীবনী, মনীষীেদর জীবনী  
০৪। িভ কাটুন-টম এ  জির, িম: িবন ও িসিসমপুর দখা 

/// পৃ া ১৩ 
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মাঃ রাকনু ামান 
াগািরক, জলা সরকাির 

গণ াগার,জয়পুরহাট। 

০৫। ববীস ড আউট, হাম এ ালন ইত ািদ মুিভ দখা (ব াি  িবেশেষ মতামত হণ সােপে  এর িকছু পিরবতন বা 
সংেযাজন হেত পাের, মতামত হেণর জন  লখেকর মাবাইল ন র 01707-005698 ত যাগােযাগ করা যেত 
পাের)। 
 
উপেরাি িখত সকল বয়সীেদর ে  পু ক পােঠর জন  িনজনতা, এক িচ তা, একিন তা এবং অধ বষয়ী হওয়া 
একা  েয়াজন। মেন রাখেবন, আপিন যখন ঘের থাকেবন তখন ভাবেবন –  
 

আমার এ ঘরটা পৃিথবীর চেয়ও ম বড় 
খাও দাও গান গাও আর যত ফূ ত  কর । 

 
আপিন যখন ঘেরর বািহের যােবন তখন ভাবেবন- 
  

বািহেরর দিুনয়াটা কেরানায় আর হতাশায় ভরা 
তাই, িবনা েয়াজেন ও মা  ছাড়া কউ ঘেরর বািহের যাসেন তারা 

 
অশা  এ পৃিথবীর মােঝ হাজােরা শাি র বাতা লুিকেয় আেছ পৃিথবীর িবিভ  ভাষায় রিচত অসংখ  পু েক । অিধক পু ক 
পাঠ বা ান চচার মাধ েমই িমলেব শাি - দরূীভূত হেব যাবতীয় হতাশা, কেরানা ও অশাি  এবং জীবন হেব সু  ও 
সুিনমল। জয় হাক মানবতার, জয় হাক পু েকর।  
 

 

"Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries 

build communities." R. David Lankes 

/// পৃ া ১৪ 
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 ৃিতেত বা মংহাম 
আিসফ মাহতাব পােভল 

 

পব-২ : দ  লােজ  পাবিলক লাইে ির ইন ইউেরাপ 

 

 

- আিম একটু আেগই বাইের থেক িফরলাম। 

- স ার চেলন, িবেদেশ আবার কেব আসেবা তারেতা িঠক নই। যতটুকু পারা যায় সময় উপেভাগ করা েয়াজন। 

- িঠক আেছ চেলন (িকছুটা অিন া থাকেলও আেবদ সােহেবর অনুেরাধ ফেল দয়া আমার পে  ক কর)! 

যেত যেত তােক একটু আেগ ঘেট যাওয়া ঘটনা নালাম। িতিন িবি ত হেলন। হােটেলর সামেনর রা ায় অিফস ফরৎ 

লাকজন চলাচল করিছল। নানা বেণর নারী-পু ষ সমােন হঁেট চেলেছন এখান থেক সখােন। ি সমােসর এক মাস 

বািক থাকেলও ভবন েলা এখন থেকই নানা বেণ সাজােনা হেয়েছ। ঝলমেল আেলায় চারিদেক উ ািসত। আিম আর 

আেবদ সােহব বশ কেয়কটা ছিব তুললাম। াম জাতীয় ন রা ার মাঝখান িদেয় চলাচল করেছ, এ েলা সবই নতুন 

অিভ তা। এমন সময় হােটেলর কাণার িদক থেক হ েগাল নেত পলাম। দখলাম সই যুবক যার সােথ আমার 

দখা হেয়িছল, এক বয়  লােকর সােথ ঝগড়া করেছ। বয়  লাকটার পাশাকও নাংরা এবং জরাজীণ। তক-িবতেকর 

এক ফঁােক যুবকটা দড়াম কের বৃে র নােক ঘুিষ মের িদল এবং বৃ র নাক বেয় র  ঝরেত লাগল। িনরাপ া বািহনীর 

লাকরা এিগেয় আসেতই যুবক  পািলেয় গল। আমরা হতভ  হেয় িকছু ণ দঁািড়েয় রইলাম তারপর অন ান  সহকম েদর 

সােথ িনকট  শিপং মেলর িদেক রওনা হলাম। যেত যেত সবাই সবার থম িদেনর অিভ তা শয়ার করিছলাম। শিপং 

মেল কনাকাটার চেয় দখােদিখর িদেকই আমার উৎসাহ িছল বিশ। চকেলট, শাধনী, কাপড় সবিকছুই দখিছলাম  

মণ ডােয়ির 

দশ িমিনট পের আমােদর সফরস ীেদর 
মেধ  থেক কেয়কজন ি িময়ার ইন 
হােটেলর লিবেত এেস জমােয়ত হেলা। 

আমার সহকম  রংপুেরর িবভাগীয় 
লাইে িরর লাইে িরয়ান আেবদ সােহব এেস 
বলেলন,  

- স ার চেলন একটু বাইের যাই। 

/// পৃ া ১৫ 
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আর মেন মেন ভেব রাখিছ কানটা িকনেবা। অবশ ই কম দােমর আইেটেমর িদেক মনেযাগ বশী িছল আমার। আস  

ি সমাস উপলে  বশিকছু উপকরেণ ছাড় আর শাল অফার চলিছল। ল  করলাম কউ কউ ইেতামেধ  

কনাকাটা  কের িদেয়েছ। এে ে  নারী-পু েষর কান ভদােভদ চােখ পড়েলা না। পু ষরাও িদিব  শাধনীর 

িকনেছ, কায়ািল  যাচাই করেছ, দরদাম করেছ, অন িদেক আমােদর নারী সহকম রাও পু ষেদর আইেটম দখেছ, 

িকনেছ, যাচাই করেছ। আমােদর সােথ অবশ  দ’ুজন নারী সহকম  রেয়েছন। একজন গণ াগার অিধদ েরর আমার 

িসিনয়র সহকম  লাইে িরয়ান ফােতমা খাতুন ম াডাম, অন জন মুি গে র লাইে িরয়ান রািফয়া সুলতানা। রািফয়া 

বয়েসর িদক থেকও সবকিন  সদস  হেলও বশ সাহসী মেন হেলা িদিব  একাকী এিদক- সিদক যাে , যখােন আমরা 

কেয়কজন কউ কাউেক ছাড়িছ না। 

ায় সােড় আটটার িদেক আমরা হােটেল িফরলাম। নয়টায় আইয়ুব খােনর িনম েণ যেত হেব। আইয়ুব খান যু রাজ  

লাইে ির এ ােসািসেয়শেনর িসেড । িতিন ভারতীয় বংেশা ূত হেলও উগা ায় জ হণ কেরেছন এবং পরবত েত 

যু রােজ র নাগিরক  হণ কেরেছন। এক  পািক ািন রঁে ারায় িতিন আমােদর জন  অেপ া করেছন বেল জানােলন 

আমােদর সফরস ী লাইে িরজ আনিলিমেটড েজে র তাপস দা।  

আিম িজে স করলাম, 

- তাপস দা, র ু ের টা কতদরূ? আিম হঁাটাহঁা েত খুব বশী অভ  না তাই সবার আেগ দরূ  জানার চ া কির। 

- এইেতা খুব বিশ দেূর না। িতিন অভয় িদেলন। 

আমার কন জািন ভরসা হেলা না তঁার কথায়। এমিনেতই দীঘযা ার াি , িদনভর উে জনা এবং ৪-৬ িডি  স. তাপমা া 

সবিমিলেয় িবছানা আমােক টানিছল। আিম এর ওর িদেক তাকালাম আমার মেতা াি  কােরা চহারায় দখা যাে  িকনা 

দখার জন । িক  সবাই মেন হেলা নতুন উেদ ােম রাত  করার জন  ত হেয় আেছ। ীণ আশা িছল, আমার 

মেতা দইু/একজন পেল ট াি  বা িস  সা ভ েসর চ া করতাম। রােতর বলা একাকী স চ া করার ই আেস না। 

আমরা সকেল শীেতর জন  গরম পাশাক পের বর হেয়িছ। ধু শওকত স ারেকই দখলাম (িসেলেটর উপপিরচালক) 

ধু একটা জার গােয় চাপােনা। যা হাক চ  শীতল হাওয়ার মেধ  িদেয়ই দাওয়াত খাওয়ার জন  রওনা হলাম। 

  
লাইে ির অব বািমংহােমর টেরেস সফরকারী সহকমীেদর সােথ লখক সফরকারী দেলর ানীয় ম র জন ডালান লাইে ির অব বািমংহাম স েক 

সফরকারীেদর ি িফং িদে ন 

/// পৃ া ১৬ 
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হঁাটিছেতা হঁাটিছই পথ শষ হবার কান ল ণ দখা যাে  না। আমার সহকম েদর কারও মেধ  াি  নই। রা ায় যাই 

দখেছ তার সামেনই ছিব তুলেছ। জন ডালানও সমান উৎসােহ এটা সটার বণনা িদেয় চেলেছন। যেত যত য িবষয়টা 

আমার দৃ  এড়ােলা না, তা হেলা মােঝ মােঝই দাির  বশ-ভূষার যুবক-যুবতী-বৃ -বৃ া শতি  ক ল গােয় এখােন 

সখােন েয় আেছ, বেস আেছ বা দঁািড়েয় আেছ। কউ অবলীলায় িভ া করেছ, কউবা ভােয়ািলন, িগটার বািজেয় 

িভ া করেছ। দশ থেক এতদরূ এেসও দাির তা দখার জন  ত িছলাম না। কারণ অন  দশেক উচুঁ কের, িনজ 

দশেক ছাট করার গ  ছাট থেকই েন আসিছ। এই তুলনা করার বণতাস  মানেুষর অভাব নই বাংলােদেশ। 

আমরা কমেবিশ সবাই ছাট বলা থেকই তুলনা নেত নেত বড় হেয়িছ। কখনও পিরবােরর সদস েদর কাছ থেক, 

কখনও আ ীয়- জন, ব ু -বা ব বা িশ কেদর কাছ থেক। ‘ তামার চেয় ওর রজা  কত ভােলা দেখা!’, ‘ও সারা 

িদনরাত পড়া না কের আর তুিম? ’, ‘অমুকেক দখলাম ৫০/৬০টা রচনা মূখ  আেছ, তামার কয়টা? ’, ‘ স অমুক 

ভা স  েত পড়েছ, তুিম? ’, ‘ স অমুক ক াডাের চাকির করেছ, তুিম? ’, ‘ স এ  এ  স ালাির পায়, তুিম? ’, ‘তারা ব াংকক, 

িস াপুর বড়ােত যায়, তামার দৗড় শরীয়তপুর!’ এ ধরেণর কথা েলা আমােদর যমন পিরিচত, তমন িবেদেশর শংসা 

আর দেশর দনুামও আমােদর কােছ অিত পিরিচত এবং আমরাও এসব িবনাবােক  মেন নই। 

যেত যত য িবষয়টা আমার দৃ  এড়ােলা না, তা হেলা মােঝ মােঝই দাির  বশ-ভূষার যুবক-যুবতী-

বৃ -বৃ া শতি  ক ল গােয় এখােন সখােন েয় আেছ, বেস আেছ বা দঁািড়েয় আেছ। কউ 

অবলীলায় িভ া করেছ, কউবা ভােয়ািলন, িগটার বািজেয় িভ া করেছ। 

 

সাতপঁাচ ভাবেত ভাবেত আমরা কাি ত রঁে ারায় এেস গলাম। আয়ুব খান আ িরক হািস িদেয় ভতের িনেয় গেলন। 

মাটমু  িনিরিবিল রঁে ারা, আমােদর দেলই অেধক চয়ার- টিবল ভের গল। আইয়ুব খান সবার সােথ পিরিচত হেতই 

খাবার আসেত  করেলা সবই ইি য়ান খাবার। এ ািপটাইজাের ডাসা জাতীয় খাবার এেলা। এই ফঁােক বেল রািখ 

আমােদর বৃ শ কাউি েলর সহকম  তাপস দা আর শািকল ভাই আেগ ভয় দিখেয়িছেলন খাবােরর িবষেয় ইংল াে  ধু 

স া উইচ টাইেপর খাবােরর ব ব া থাকেব। ভাির খাবােরর আশা না করাই ভােলা। আিম কেনা মুখ কের খুব ধীের 

ধীের খেত লাগলাম। মেন কেরিছলাম এটাই বাধ হয় মইন িডশ। িক  একটু পের ভুল ভা েলা। এেকর পের এক খাবার 

আসেতই থাকেলা যখন মইন িডশ আসেলা তত েণ আমােদর পট পিরপূণ। 

 

খাবােরর মাঝখােনই জানলাম আমােদর আগামীকাল সকােল অিফিসয়াল পিরদশন আর  হেব লাইে ির অব বা ম ংহাম 

পিরদশেনর মেধ  িদেয়। িডনার শেষ আবারও সই ল া পথ অিত ম কের হােটল েম িফরেত িফরেত অেনক রাত 

হেয় গল। ত পাশাক পিরবতন কের ক েলর ভতের ঢুেকই িকছু ণ ি র হেয় েয় থাকলাম। অভ াসবশতঃ িভ 

ছেড় চ ােনল েলা একটার পর একটা পিরবতন করেত লাগলাম। ধু িবিবিস আর িবিবিস সােথ ব াপচা িকছু মুিভ 

চ ােনল। একটা চ ােনেল দখলাম আমােদর আিলফ লা্য়লা মাকা ‘িসনবাদ’ দখাে  আর কেয়কটােত চলেছ এ াডা  

লট-নাইট শা। িবর  হেয় িভ ব  কের ঘুিমেয় পড়লাম।  

 
/// পৃ া ১৭ 
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িনজগৃেহর বাইের গেল আমার খুব সকােলই ঘুম ভে  যায়। ঘুম থেক উেঠ শাওয়ার িনেয় রিড হেয় িনলাম ব  িদন 

কাটােনার জন । একিদেন িতন  লাইে ির িভিজট করেত হেব আজেক। হােটেলর ডাইিনং-এ কমি েমনটাির 

কফাে র জন  ঢুকলাম। ডাইিনং-এ ঢাকার পূেব রেয়েছ বার। এই সাত সকােলও সখােন কা মারেদর িভড় দেখ 

অবাক হলাম। কা মারেদর মেধ  দইু-এক  পিরিচত মুখও চােখ পড়েলা। বুেফ িসে েম ইংিলশ কফা  সাজােনা। 

ট ভ   ি  টেমেটা, বকড িবন, টা , ােয়ড এগস আর এক াস আেপল জসু িনেয় টিবেল িগেয় বসলাম 

সখােন আমার সহকম  আেবদ সােহব এবং আ াস সােহব (চ ােমর লাইে িরয়ান) বেস িছেলন।  

আেবদ সােহব বলেলন, 

- স ার দপুুের কী লা  করােব ক জােন যতটা পােরন পট ভের খান। আ াস সােহবও তােত সায় িদেলন। 

আিম তােদর কথায় পূণ সমথন িদেয় খাবাের মনেযাগ িদলাম। খাওয়া শেষ লিবেত সবাই এক  হলাম। সখােন জন 

আর আইয়বুও রেয়েছন। আমােদর আবারও িদেনর পিরক না স েক বণনা করেলন। আমরা লাইে ির অব বা ম ংহােমর 

উে েশ  রওনা িদলাম। হােটল থেক হঁাটা পেথ মা  দশ িমিনেটর দরূ  হওয়ায় বিশ সময় লাগেলা না। আইয়ুব খান 

আমােদর বা ম ংহাম লাইে িরর পুরাতন ভবন  দখােলন। িভে ািরয়ান িডজাইেনর এই ভবন  এখন ানীয় সরকােরর 

কােজ ব ব ত হয়। আর নতুন য ভবন  দখলাম তােত চাখ ছানা-বড়া হেয় গল। অত াধুিনক ব তল ভবন র িনমাণ 

কাজ শষ হেত তখনও সামান  বাকী িছল। আমরা লাইে িরর ক ােফটািরয়া জাতীয় এক  ােন একি ত হলাম। সখােন 

লাইে িরর দািয়ে  থাকা কমকতা আমােদর ি িফং করেলন এরপের জন আর আইয়েুবর নতৃে  আমােদর দল েক দইু 

ভাগ কের দইু িদক থেক লাইে ির পিরদশন  করলাম। গণ াগার অিধদ েরর আমার িসিনয়র সহকম  তৎকালীন 

লাইে িরয়ান ( শাসন ও িহসাব) য়াত আলী আহেমদ স ার আমােক বলেলন মােঝ মােঝ লাইে িরর ছিব তুলেত। 

  
বািমংহাম লাইে িরর অভ ের পিরদশনরত লখক ও সহকমীরা রা ায় চােখ পড়েলা লাইে ির অব বািমংহােমর নািটশ 

 

/// পৃ া ১৮ 
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লাইে ির অব বা ম ংহােম গেল য কােরা মেন হেব অত াধুিনক কান শিপংমেলর কথা। সুপিরসর এিলেভটর আর িলফট 

িদেয় ওঠা-নামার ব ব া রেয়েছ। িবেশষ চািহদা স  ব ি েদর জন  রেয়েছ িবেশষ ব ব া। লাইে িরর এক কােণ 

সলফ-ফেটা ািফ বুথ চােখ পড়েলা, সখােন মানুষ জন অিফিসয়াল বা পাসেপাট সাইেজর ছিব তুলেছ। এ ধরেণর বুধ 

এখানকার রল- শন ও শিপংমল েলােতও দেখিছ। লাইে িরেত বইেয়র কােলকশন রেয়েছ চুর। আেছ বশ 

কেয়ক  আকাইভ। স িপয়ার মেমািরয়াল হেল রেয়েছ স িপয়র িবষয়ক পৃথক সং হশালা। লাইে ির কতৃপে র 

কােছ জানলাম এ র সােথ ি শ লাইে িরর নটওয়া ক ং রেয়েছ। লাইে িরর ভবন েক পিরেবশ বা ব ‘ি ন লাইে ির’ 

িহেসেব গেড় তালা হেয়েছ। ক ীয় শীতাতপ িনয় ণ, আেলা, পািন ব ব াপনা ভৃিত ে  াকৃিতক উৎসেক কােজ 

লাগােনা হেয়েছ। ভবেনর ছয় তলার উ ু  াজায় রেয়েছ িবশাল এক বাগান। যখােন সবুজ পিরেবেশ শহেরর দশৃ  

উপেভাগ করা যায়। 

লাইে িরর িবজেনস আইিপ স ার  আমােদর জন  এক  নতুন অিভ তা িছল। াগােরর কমকতা 

জানেলন এখােন িবিভ  ব বসা িত ােনর পাটেফািলও সংর ণ করা হয়। উেদ া ারা এখােন এেস 

নতুন নতুন িবজেনস আইিডয়া হণ কের। 

 

লাইে িরর িবজেনস আইিপ স ার  আমােদর জন  এক  নতুন অিভ তা িছল। াগােরর কমকতা জানেলন এখােন 

িবিভ  ব বসা িত ােনর পাটেফািলও সংর ণ করা হয়। উেদ া ারা এখােন এেস নতুন নতুন িবজেনস আইিডয়া হণ 

কের। ব বসা সং া  ি পাি ক আেলাচনার জন  রেয়েছ িবেশষ সভা ক । িবজেনস আইিপ স ােরর কমকতা  এত 

ব  য, আমােদর সােথ কথা বলার পঁাচ িমিনেটর মেধ  দ’ুবার তােক ডে  যেত হেলা সবা দয়ার জন । স - চিকং 

িসে ম, ইনফরেমশন িকয় সহ তথ দােনর িবিভ  ধরেণর যুি  লাইে িরর এখােন সখােন দয়া আেছ। িশ  

পাঠকে  েবেশর পূেব জন আমােদর সাবধান কের িদল ভুেলও যন কান ছাট বা ার ছিব না তুিল। এই িনয়ম  
 

 

 
 
 
 
 
লাইে ির অব বা ম ংহােমর  
ভূ-গভ  াটস স ােরর 
িনমাণ কাজ চলিছল তখন 

 
/// পৃ া ১৯ 
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ইংল াে র সব জায়গায় রেয়েছ। আিম আরও কেয়ক  দেশ িনয়ম  দেখিছ। িশ  লাইে িরেত ঢুেক মেন হেলা 

পকথার রােজ  েবশ করলাম। র ীন আর আকষণীয় ডেকােরশেনর এমন লাইে িরেত িশ রা আন  িনেয় পড়েত 

আসেব। বইেয়র পাশাপািশ খলার আইেটম দয়া সাজােনা লাইে িরর এই অংেশ বা ােদর গ -বলাসহ নানািবধ অনু ান 

িনয়িমত হয়। 

লাইে িরর আর য অংশ  আমার ভােলা লাগেলা সটা হে  কালচারাল লাইে ির। িডিজটাইজড বুকেস েলােত 

আট ও সং ৃ িত িবষয়ক বইেয়র সং েহ সমৃ । শাভা পাি ল িভে ািরয়ান আর কনেটে ারাির িমউিজক ােরর সং হ। 

এর এক  অংেশ রেয়েছ সংগীত ক  যখােন িগটার, িপয়ােনাসহ নানা রকম িমউিজক ই ুেম । কউ চাইেল িবেশষ 

সাউ ুফ েম স ীত চচা করেত পাের। লাইে ির অব বা ম ংহােম আরও রেয়েছ াটস কনার, এি িবশন হল, 

ক ােফেটিরয়া, িথেয়টার, অিডটিরয়ামসহ নানারকম কনার। একজন মানুেষর তথ চািহদা মটােনার পাশাপািশ িবেনাদন, 

শরীর চচা, সামািজক আ ার সকল সুিবধা রেয়েছ। িতিদন গেড় ায় পঁাচ হাজার মানুষ এই লাইে ির ব বহার কের 

বেল জানলাম। জন ডালান বা ম ংহােমর অিধবাসী এবং এই লাইে িরর সােথ তার আেবগ চােখ পড়েলা। সদাহাস ময় 

সদালািপ এই বুেড়া বশ গেবর সােথ বলেলন, 

- তামরা িনেজেদর সৗভাগ বান ভাবেত পােরা কারণ তামরা য লাইে িরর অিভ তা হণ করেল সটা হেলা ‘দ  

লােজ  পাবিলক লাইে ির ইন ইউেরাপ!’ 

 
[ঘটনাকাল নেভ র, ২০১৭] 

(চলেব) 
 

আিসফ মাহতাব পােভল 
সহকারী পিরচালক (উ য়ন ও আইিস ), 

গণ াগার অিধদ র,  
ঢাকা। 
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লাল ইেটর র পকথা 
মাহাবুবা আ ার 

  

 
 

িনখুত উপ াপন ,সম  সৗধ র  াপেত র না িনক নপুন  িব মহেল সমাদতৃ হয়।  

িদনাজপুর শহর থেক ১৩ মাইল নামক ােন ঢপা নদীর তীের কা মি েরর অব ান। মি েরর িনমাতা- ১৮ শতেকর 

তৎকালীন মহারাজা াণনাথ রায় ১৭২২ ি াে  মি েরর িনমাণ কাজ  কেরন। পরবত েত তার পৗষ পু  রাজা  

রামনাথ রায় ১৭৫২ ি াে  িনমাণ কাজ  শষ কেরন। ধারণা করা হয়, স াট আওর েজব এর রাজ কােল রাজা 

াণনাথেক ষড়য মূলক অিভেযাগ এর ি েত স াট আওর েজব রাজা াণনাথেক িদ ীর দরবাের তলব কেরন। 

রাজা াণনাথ অমািয়ক ও দরুদশ  িছেলন। িতিন বাংলা থেক তৎকালীন সগুি যু  কাটািরেভাগ চাল,ঢাকার 

মসিলন,হীরা ও পা া িনেয় িদ ীর অিভমুেখ রওনা হন। িদ ীর দরবাের রাজা াণনাথ িনেদাষ সাভ  হন,রাজার 

িবচ ণতা ও িবন তায় মু  হেয় স াট আওর েজব তােক রাজা উপািধ দন। রাজা াণনাথ মনি র কেরন ,রােজ  

িফের িতিন ধমচচার জন  মি র াপন করেবন। িনজ রােজ  িফের িতিন মি র এর কােজ হাত দন। 

কা িজউ মি েরর শি ক ইেটর পরেত পরেত ইিতহাস। মি র র আকাের ’৫২×৫২’ বগফুট ,উ তা ৭০ ফুট। 

২৮৮০০’বগফুট চ েরর মধ খােন মি েরর আয়তন ২৭০৪ বগফুট মা । মি র  চাতুে ািণক এবং িতন ধােপ 

িন ম ত। থম ওি তীয় ধােপ চারেকােণ আট  ু কায় ক  ও মধ খােন অবি ত গভগৃহ – যখােন সং ািপত িছল 

সবােপ া উচু র চূড়া। নয়  চূড়ােক বেল নবর ণা , ১৮৯৭ সােলর ভূিমকে  নয়  চূড়াই ংস হেয় যায়। 

মি র  এমন এক  াপত  যার সবা  মূ ত  ারা ব ত। দয়ােলর উভয়পৃে র ইট িল র বণ পাড়ামা র  

কা কােযর ফলক িদেয় তির। মি র েত ১২  দরজা রেয়েছ। মি েরর উ র দয়ােল রামরাবেণর ঘটনা, দি েণ চ ী 

১৯৭৭  ি াে  ইতািলেত Documentary 

Film Competition সে লন অনিু ত হয়। 
Documentary Film Competition এ য 
িচ   বেল িবেবিচত হেয় পুর ৃ ত হয় 
কা িজউ মি েরর ছিব ও টরােকাটার কথা 
অন তম।িচে র এ ি  র িশেরানাম 
িছল-“ Sermon in Bricks” অথাৎ ইেটর 
মাধ েম পকথা। িবিশ  ঐিতহািসক ও 
গেবষক অধ াপক  রাকাইয়া কিবর চৗধুরীর 
এ ামাণ  িচ  শি ক নাম, মি েরর 
টরােকাটার সৗ য ,েপৗরািণক কািহনীর  
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বা কালীেদবীর যু কাে র ঘটনা ফুেট তালা হেয়েছ। মি েরর চার দয়ােল িচি ত হেয়েছ রামায়ণ ও মহাভারেতর 

কািহিন। দি ণ দয়ােলর িনচ থেক থম সািরর টরােকাটা েলা পৗরািণক িচ  িক  ি তীয় সািরর িচ েলা মাঘল 

রাজে র িবিভ  ঘটনা। তৃতীয় সািরেত বিদক ও পৗরািণক কািহনী অলংকৃত। মি র র চার দয়ােল ভা েযর িচ  যন 

চার খে র মহাকাব ।  

টরােকাটায় অংিকত িচ েলা – মাঘল স ােটর নৗিবহার,রাজ িভজান, আলেবালা পানরত মাঘল স াট,কু ন শ 

হণরত শাহানশাহ, ময়রুপি  রাজকীয় নৗযান, সি ত হি  ,অ যুথ। বিদক ধেমর দবেদবী- া, িশব, িব ু , গেণশ, 

সূয, চ ী, মনকা, পাবতী ছাড়াও রথ, িশকল, শ , ঘ া ফু েয় তালা হেয়েছ। 

পৗরািণক িচ েলা ছাড়াও নারী ও পু ষ, দবতা ও িক র, যা া ও িশকারী, গায়ক ও বাদক, ডাব আহরণরত কৃষক, 

ভাডসহ গায়ালা, িব ামরত গৃিহণী, নৗকার মািঝ, গাছপালা, ফলমূল, লতাপাতা, কারক ও হীরাপা া ইত ািদ। 

িচ ফলক েলার আয়তর ও আকার িবিভ  সাইেজর হেলও দেখ মেন হয় িচ ফলক েলা যন অখ । সবিন  ৬ ইি  

হেত সেবা  ২০ ইি  ফলক িবদ মান।  

মি েরর সম  অংেশর অসাধারণ িশ কেমর মেধ  রেয়েছ-ইউেরাপীয় বিণক মূ ত , িফিরি েদর ব বসা বািণেজ র িচ , 

১৫  দসু কৃিতর ইউেরাপীয় বিণক মূ ত । উ র দয়ােল বে েট দসূ স িলত জাহাজ রেয়েছ। দি ণ দয়ােলর পূবাংেশর 

কা ন েশর িনচ থেক বারা ার উ তা পয  িকছু সিনক ারা িবিভ  ভংিগেত নারীেদর ধষেণর িচ  অংিকত যা মি েরর 

পিব তার অসংগিত। ধারণা করা হয়, এ  লংকা যুে র নারীেদর িত সিহংসতার ঘটনা িচি ত হেয়েছ। 

মি েরর ািপত পাথর িল রাজবংেশর ইিতহাস মেত, বানগড় প থেক আনা তেব কােরা কােরা মেত পাথর িল 

ভারেতর রাজমহল থেক আমদািনকৃত। 

১৮০৮ ি াে  থম ইংেরজ িসিভিলয়ান বুকানন কা মি র পিরদশেন বেলিছেলন, The Temple is by far the 

finest that I have seen in Bengal 
সামি ক দৃ েত মি র র দশৃ  যন উধতল িবিশ  র বণ প ফুল।এ যন ইেটর িনমাণৈশলীেত পকথার গ । 

মি েরর উ র দয়ােল িভি র কৃ পাথেরর উপের ৪  াক রেয়েছ। াক েলা িন প- 

ী ী কা ঃ 

“শােক বদাি  কাল-ি িত পিরগিণেত ভূিমপঃ াণনাথঃ 

াসাদা ািতরম  সরুিচত নবর াখ  মি ন কাষ ৎ 

ি ন াঃ কা  তুে ৗ সমুিদত মনসা রামনােথন রা া 

দ  কা ায় কা স  তু-িনজ নগের তাত সংক  িসে ৗঃ” 

 

মাহাবুবা আ ার 
সহকাির লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার,  

িদনাজপুর। 
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বই :  আমার আর কাথাও যাওয়ার নই 
লখক : সাদাত হাসাইন  

 
 

লখক শে র পর শ  িদেয় বা ব গে র মালা গঁােথন।েস গ  জেুড় আেছ দু  পিরবার। রােবয়া ও নািসমার পিরবার। 

নািসমা িছেলন বাবার আদেুর মেয়। িছেলন ৫ ভাইেয়র একমা  ফান। নািসমা ক িববাহ কেরন গে র ক ীয় চির  

আজহার উি ন। ভালই কাটিছল তােদর িদন িল। কত বড়াজােল আটেক িছেলন!ভােগ র িনমম পিরহাস স সুখ আর 

ায়ী  হেলা না। দরূ থেক রাজনীিতর কলকািঠ নাড়েত থাকা সুেযাগস ানী ব বসায়ী সই আজহার উি ন; আগােগাড়া 

এক নেগ ভ চিরে র মানুষ  প। েপর আকষেণ মতার দাপুেট একজন িন  ব বসায়ীেক ঋেণর বাঝা চািপেয় 

িদেয় তার মেয়  ক িববাহ কের। িক  ২২ বছর বয়সী লাবনীর মা নািসমা ১৮ বছেরর সতীনেক জাহরা মেন িনেত 

পারেলন না। ামীর এই আচরেন নািসমা ভীষণ ক  পান। যা ডেক আেন অশাি  আর অেমাঘ অ কার।নািসমার বুেক 

ঝেড়া হয় কে র পাহাড়। মঘ হয়। কােলা অ কার হয় । অতঃপর নীল (িবষপান কের আ হত া) হেয় জীবেনর ইিত 

টােনন। 

লখেকর পিরচয় করান ামীণ আেরক  পিরবােরর সােথ। রােবয়ার পিরবার। য পিরবার থেক রােবয়ার ামী ফিরদ 

কাথায় যন হািরেয় যায়। এিদেক িতন   াণী ( রািবয়া ও তার শা িড় আর রতন) ফিরেদর জন  ব াকুল হেয় ওেঠ। 

রােবয়া অি র হয়। ামীর শােক শাকাতুর হয়। ামীর সােথ অিভমান কের। মেনর আেবেশ পণ কের ফেল কানিদন  

 

বুক িরিভউ 

নািজবুর রহমান নািজম 
আ া; ভার হেত আর কত দির? 

ভােরই িক আেস জীবেনর সুখ? 

ভােরই িক দখা িমেল হাজার িদেনর লািলত ? 

হা, ভােরই আসিছল। গে  রােবয়ার হািরেয় যাওয়া ামী ফিরদ চির । রািবয়া 

সু  মের ছা  পািখর মেতা ফিরেদর বুেক ঢুেক গল। হাজার অিভমােনর 

ভীের কাথাও চেল যাওয়ার কথা থাকেলও হঠাৎ রােবয়ার মেন হল এই 

মানুষ েক ছেড় স আর কাথাও যােব না। কাথাও না । স না জাওয়ার 

গ  ক নার তুিলেত এঁেক দখােলন উদীয়মান লখক ও কথা সািহিত ক 

সাদাত হাসাইন "আমার আর কাথাও যাওয়ার নই” উপন াস েত। যা খুেল 

িদেত পাের পাঠেকর ভাবনার জগৎ, ছঁুেয় িদেত পাের মন ও দয়। 
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যিদ তার ামী আেস সও হািরেয় যােব। িক  িঠকই একিদন ফিরদ আেস। রােবয়া অন  কাথাও যাওয়ার ক না কের 
িক  ফিরেদর ডাক েন স যেত পাের না। ফিরেদর বুেক এেস জায়গা কের নয়। স আর কাথাও যায় না। কাথাও 
না। 

লখক গে র ভলায় ভািসেয় আমােদর বাঝােত চেয়েছন; ধনী িকংবা গরীব, ামীণ িকংবা শহূের সব পিরবােরই একজন 
নারীর কােছ সবেচেয় পূণ তার দিয়েতর ম, ভােলাবাসা। এটাই কৃিত। য শীল মময় পু ষ য তােক ছায়া 
দেব দেব। যমনটা বলা হয় -আমরা িব  দেশ গান হেবা, ম হেবা অবয়বহীন / সরু হেয় িল  হেবা পৃিথবীর সকল 

আকােশ। 

ভাষািচ  কাশনী ৮০ পৃ ার বইেত আেরক  চিরে র সােথও পিরচয় কিরেয় দন লখক। আশফাক উি ন; যােদর 
জন ই হয়েতা নেম আেস এই অমািনশা। যার হাত থেক রহাই পায়িন নািসমা। রহাই পায়িন লাবিনও। লাবনীও গড়েত 
চেয়িছল তার ে র রিঙন ভুবন। কিমি  করেত চেয় িছেলন বাদেলর সােথ। িক  পােরনিন। অবেশেষ া  কে  

বেল উেঠন: জীবেন এমন কন? 

- কমন? 

এই য আমােদর মতন। সবিকছু পেত ইে  হয় অথচ িকছুই পাওয়া হয়না। এই না পাওয়ার পছেনর মানুষ েলােকই 
লখক আমােদর সামেন তুেল ধেরন। আিম মেন কির, এই ছা  কেলবের বঁাধা বই  বতমান সমেয়র এক  যুেগাপেযাগী 

উপন াস। 
 

নািজবুর রহমান নািজম 
২য় বষ (২০১৮-১৯ সশন) 

ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম , 
রাজশাহী িব িবদ ালয়। 

 

/// পৃ া ২৪ 
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নতুন যাগদান 

অ রা আেনায়ার 

 
সহ িবিভ  সামািজক-সাংকৃিতক সংগঠেনর সােথ জিড়ত িছেলন। পশাগত দ তা অজেন িতিন Bangladesh 
National Scientific Technical Documentation Center (BANSDOC) এবং WildTeam 
Noazesh Knowledge Centre হেত ই ানশীপ স  কেরন। লাইে িরয়ান ভেয়স স াদকম লীর সদস  অ রা 
আেনায়ােরর এই নতুন যা ায় তােক জানাই অিভন ন এবং ভকামনা।  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PAPYRUS, ISLM-RU এর যা া  
 

 
 

উে খ , গত ২৮ ম ২০২০ তািরেখ িবভােগর িকছু িশ েকর উেদ ােগ চালু হওয়া এই প র সদস সংখ া ইেতামেধ ই 

৬০০ অিত ম কেরেছ।  কেরানাকােলর এই ঘরব ী সমেয় প  হেয় উেঠেছ িবভােগর িশ ক- িশ াথ েদর 

মলব েনর মাধ ম।   

 

অ রা আেনায়ার গত ০৮ জনু জিুনয়র এিস া  লাইে িরয়ান িহেসেব ইনিডেপে  
ইউিনভা স  েত যাগদান কেরেছন। নতুন কম েল যাগদােনর পূেব িতিন নথ সাউথ 
ইউিনভা স  েত কমরত িছেলন। িশ াজীবেন িতিন ২০১৫ সােল রাজশাহী িব িবদ ালেয়র 
ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ হেত িবএসএস (স ান) এবং ২০১৬ 
সােল একই িবভাগ হেত এমএসএস (িথিসস) িড ী অজন কেরন। িব িবদ ালেয়র িশ াথ  

থাকা অব ায় িতিন Rajshahi University Drama Association (RUDA)   

ভেয়স ড  

‘পিরশীিলত সৃজনশীল চচা মধােক শািনত 

কের’ াগানেক সামেন রেখ আ কাশ 

কেরেছ ফসবুক িভি ক িশ -সািহত  চচার 

প ‘PAPYRUS, ISLM-RU’।  
রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন 

সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  

িবভােগর িশ ক ও িশ াথ েদর িনেয় তির 

এই প  িতিনয়তই গ , কিবতা, ছিব 

আর ৃিতচারেণ মুখর হেয় উঠেছ।   

/// পৃ া ২৫ 
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 কন বই পড়েবা? 
 

 
 
বতমােন তথ যুি র যেুগ বই পড়ার অভ াস হািরেয় যাে । বিশর ভাগ মানুষ ফসবুক, ইেমা, হায়াটসঅ াপ, িভিডও 

গইমসহ িবিভ  িবষেয় িনেয় ব  থাকেছ। যুি েত যমন বাদ দয়া যােব না।বইেকও না। আপিন হয়েতা ভাবেছন 

টিলিভশন িকংবা িসেনমার কথা। ধ ন আপিন িসেনমা দখেছন। তখন পুেরা দশৃ টাই আপনার সামেন। িক  একটা 

বই? যা আপনার র নায় ধু নীল আকােশর কথা তুেল িদেব। নীল থাকেব না। থাকেবনা আকােশরও কান িচ । 

আপনােক ভাবেত হয়।হািরেয় যেত হয় । ভাবনার রােজ ।এই ভাবনাই আপনার ক নাশি েক বৃি  কের।বই আপনার 

অ তার াচীর িডিঙেয় ােনর আেলায় আপনােক কের আেলািকত। আ ােক কের পির । 

খবু দিু ায় আেছন? বই-ই আপনােক শীতল করেব। ইউিনভা স   অব সােস  পিরচািলত এক  গেবষণায় দখােনা 

হয়, বই পড়া হে  চাপ মাকােবলার সেবা ম প া। চাপ ঠকােনার অন ান  প া যমন: গান শানা, এককাপ চা িকংবা 

কিফ পান অথবা একটু হঁেট আসার চেয়ও কাযকির হেলা বই পড়া।এই গেবষণায় দখা যায়, কােনা অংশ হণকারী 

বইেয়র পাতা উ ােনা র ছয় িমিনেটর মেধ ই তার উে জনা শিমত হেয় যায় বা িতিন শীতল হেয় যায়। এটা যেকােনা 

বই-ই হেত পাের, আপিন আপনার াত িহক চাপ থেক বইেয়র জগেত হািরেয় যেত পােরন, লখেকর ক নার জগতেক 

আিব ার করেত পােরন। 

বই মানুেষর জীবেনর  স ী, বই হাসায়, কঁাদায়, তেব কখেনা একা ফেল রেখ যায় না। িনয়িমত বই পড়ার অভ াস 

খুবই ভােলা। বই আপনার িচ ার জগৎেক সািরত কের। অেনক ে  বািড়েয় দেব আপনার ান। বই হে  মানেুষর 

সই ব ু  য কখেনা িত কের না। আপনার িবিভ  সমস ায় বইেয়র ান আপনােক অেনক কিঠন সমেয় সিঠক িস া  

িনেত সাহায  করেব।  

কখেনা কান রহস  গ  বা উপন াস পড়া  করার থম িদেক িক ধান রহস টা ধরেত পেরিছেলন? পড়া শেষ 

িনেজর ধারণা করা সমাধােনর সােথ িমল দেখ িবি ত হেয়েছন এমন ঘটনা ঘেটেছ িক? তাহেল বলা যায় আপনার 

িবে ষণ ও অনুমান করার মতা অসাধারণ। 

পাঠেকর লখা 

নািজবুর রহমান নািজম 

"পিড়েল বই আেলািকত হই; না পিড়েল বই অ কাের রই। 

কন বই-ই পড়েত হেব? 

বই পড়েত আমার ভােলা লােগ না। আিম মুিভ দখেবা, া াম, নাটক িকংবা িসেনমা। জগেত 

এত বই আেছ! সব বই িক এক জীবেন পড়া স ব?  

হঁ া, বই-ই পড়েত হেব। 

/// পৃ া ২৬ 
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আবার যিদ রহেস র কুলিকনারা খুঁেজ নাও পেয় থােকন তাহেলও কান সমস া নই। কারণ এই টান টান উে জনা 

আপনােক গ  বা উপন ােসর শষ পয  িনেয় যােব। এবং গ  শেষ আপিনও একজন কিঠন ধঁাধাঁর সমাধানকারী িহেসেব 

িনেজেক মেন করেত পারেবন। এই সব চচার মাধ েম আপনার অ ােতই আপনার িবে ষণ মতার অসাধারণ উ িত 

ঘেট যােব। 

এত ণ য বইেয়র, তাহেল কন আর অেপ া। হােত িনন একটা বই। হািরেয় যান সখােন, বইেয়র ভতের বা কােনা 

চিরে র সে ! 

বই প ুন! ঘের থাকুন। থাকুন িনরাপেদও।  

 

নািজবুর রহমান নািজম 
২য় বষ (২০১৮-১৯ সশন) 

ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম , 
রাজশাহী িব িবদ ালয়। 

 

হািরেয়িছ যঁােদর 
 
    ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় াগােরর সহকারী াগািরক জনাব মঈন উি ন গত ০৪ জনু, ২০২০ ইে কাল 
কেরন (ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন)।  
 
   বাংলােদশ রাইস িরসাচ ইনি উট (িবআরআরআই) এর সােবক াগািরক তালুকদার ই ত আলী গত ০৯ 
জনু, ২০২০ তািরখ ম লবার স ায় িমরপুর  িনজ বাসভবেন ৎযে র ি য়া ব  হেয় ইে কাল কেরন (ই া িল ািহ 
ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন)।  
 
    বখিতয়ারপুর িড ী কেলজ, দগূাপুর, রাজশাহীর সহকারী াগািরক জনাব মাঃ শিফকুল ইসলাম গত ২০ জনু, 
২০২০ তািরেখ স ায় রাজশাহীর এক  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন থাকা অব ায় ইে কাল কেরন (ই া িল ািহ ওয়া 
ই া ইলাইিহ রািজউন) ।  
 
    বষ য়ান াগার পশাজীবী, জাতীয় াগার ও আকাইভস এর সােবক উপ-পিরচালক জনাব সাহাবুি ন খান 
গত ২০ জনু ২০২০ বাধক জিনত কারেণ ইে কাল কেরন (ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রািজউন)।  
 
আমরা সকেলর আ ার মাগিফরাত কামনা করিছ এবং শাকস  পিরবােরর িত গভীর সমেবদনা াপন করিছ। 
 

/// পৃ া ২৭ 
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  1. 
Course Title: Research Writing in the Sciences 

 

Offered By - AuthorAid Course leaders - INASP team – Alex Arreola, 
Andy Nobes, Josie Dryden, Ravi Murugesan – 
along with experienced guest facilitators from 
the AuthorAID network. 

  
 Cost - Free Online Course  
 Start Date - 6th July to 17th August 2020 
 Duration - 6 weeks long 

  
Topic Covered 

 Literature review 
 Research and publication ethics 
 Writing a research paper - Part 1 
 Writing a research paper - Part 2 
 Toward Journal Publication  

 

  
Enroll now  

https://bit.ly/2YYJK8a  
  

 

2. 
Course Title: Digital Library  

 

Instructor    
Dr. Jagdish Arora  
Former Director, Information and Library 
Network (INFLIBNET) Centre, Gandhinagar 

Provider - Swayam  
Cost - Free Online Course 

Language - English  
Certificate - Paid Certificate Available 
Effort – 15 weeks long 
Start Date – 5th July, 2020 
Duration - 5 weeks long 

  
 

Enroll Now  
https://bit.ly/38CvAgp  

 

অনলাইন কাস 

/// পৃ া ২৮ 
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াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

 

www.librarianvoice.org 

নতুন বেণ 
নতুন আেয়াজেন 

আেরা তথ  
আেরা সংবাদ 

 

 

াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

বাংলা ভাষায় কািশত দেশর থম এবং একমা  
িনয়িমত কািশত াগার ও াগার পশাজীবীেদর 

তথ  ও সংবাদিভি ক মািসক সামিয়কী 

 


