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      ভতর পাতায়  
 

 াগার কন েয়াজন? / ৬ 

 একিবংশ শতা ীর াগারসমূেহর কা ৈশলী / ৭ 

 ইংল াে র গণ াগার আইন এবং বাংলােদশ /১৩ 

 মণ ডােয়ির  ৃিতেত বা ম ংহাম / ১৫ 

াগেনর দেশ ISLM  
পিরবার / ২১   

 বুক িরিভউ     একজন কমলােলবু / ২৭ 
 

ারক  অনলাইন িশ ায় াগারঃ 
ত াশা ও বা বতা  

কনক মিনর ল ইসলাম 
িশ া বা িশ াব ব া িনেয় আেলাচনা করেত গেল াগার 

স  অিনবাযভােব এেস যায়। িশ াব ব া ও াগার 
এেক অপেরর পিরপূরক। িশ া হণ ও িশ া দােন 

াগােরর েয়াজনীয়তা অিন ীকায। সাধারণ িশ া বা 
অনলাইন িশ া ব ব ায় িশ ার উৎকষ সাধেন এবং ছা  
ও িশ কেদর মননশীলতা সৃ র য়ােস দীঘকাল যাবত 

াগােরর ব বহার ায় সকল দেশর িশ া িত ােন হেয় 
আসেছ। 

কেরানার াদভুাব দখা দওয়ার পর সবার আেগই ব  
হেয়েছ িশ া িত ান।  কেরানার কারেণ সবেচেয় বশী 

িত  হেয়েছ আমােদর িশ া ব ব া। ফেল িশ াথ  ও 
অিভভাবকসহ সকেলই িচি ত। অিভভাবকেদর মােঝ সংশয় 
ও তী  আশংকা য িক হেব তােদর স ােনর িশ ার 
ভিবষ ৎ? এবং কমন কের শষ হেব এই িশ াবষ? ছা  
ছা ীেদর মেধ ও রেয়েছ নানা কৗতুহল! তারা আেদৗ 
পরী া িদেত পারেব িক না! ু ল কতিদন এভােব চলেব! 
পড়ােশানার িক হেব? আর তাই এই সমেয় আমােদর 
নীিত িনধারকেদর মূল ভাবনা িকভােব ছা -ছা ীেদর 
পড়ােশানামুখী করা যায়। 

িব ািরত প ুন পৃ া ৩ এ 
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শাহাজাদা মাসুদ আেনায়া ল হক 

কাজী ফরহাদ নামান 

কনক মিন ল ইসলাম 

ঈদ-ই-আিমন 

মা: আিশকু ামান 

অ রা আেনায়ার 

আ ু াহ আল মাহমুদ 

আবুল হাসানাত মাঃ ফজেল রাি  
 

 
 

যাগােযাগ 
 

ইেমইল 
librariansvoice@gmail.com 

 

ফসবুক 
Facebook/librarianvoice 

 

টুইটার  
librarian_voice 

 

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। 
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ড. িমজা মাহা দ রজাউল ইসলাম 

ারক  
য়াত াগার পশাজীবী মহৎ াণ ড. িমজা 

মাহা দ রজাউল ইসলাম এর ায় লাইে িরয়ান 
ভেয়স এর উেদ াগ। িলেখেছন দেশর িথতযশা 

াগার ও তথ িব ানীরা। কাকন রােয়র চ 
অবল েন দ এঁেকেছন খ ািতমান দিশ ী 

আইয়ুব আল আিমন। 

 
 

আসেছ িশগিগরই 
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অনলাইন িশ ায় াগারঃ ত াশা ও বা বতা 
কনক মিনর ল ইসলাম 

 

িশ া বা িশ াব ব া িনেয় আেলাচনা করেত গেল াগার স িট অিনবাযভােব এেস যায়।  িশ াব ব া ও 
াগার এেক অপেরর পিরপূরক।  িশ া হণ ও িশ া দােন াগােরর েয়াজনীয়তা অিন ীকায।  সাধারণ 

িশ া বা অনলাইন িশ া ব ব ায় িশ ার উৎকষ সাধেন এবং ছা  ও িশ কেদর মননশীলতা সৃি র য়ােস দীঘকাল 
যাবত াগােরর ব বহার ায় সকল দেশর িশ া িত ােন হেয় আসেছ। 

কেরানার া ভাব দখা দওয়ার পর সবার আেগই ব  হেয়েছ িশ া িত ান।  কেরানার কারেণ সবেচেয় বশী 
িত  হেয়েছ আমােদর িশ া ব ব া।  ফেল িশ াথী ও অিভভাবকসহ সকেলই িচি ত। অিভভাবকেদর মােঝ 

সংশয় ও তী  আশংকা য িক হেব তােদর স ােনর িশ ার ভিবষ ৎ? এবং কমন কের শষ হেব এই িশ াবষ? 
ছা  ছা ীেদর মেধ ও রেয়েছ নানা কৗতহুল!  তারা আেদৗ পরী া িদেত পারেব িক না! ুল কতিদন এভােব 
চলেব!  
পড়ােশানার িক হেব? আর তাই এই সমেয় আমােদর নীিত িনধারকেদর মূল ভাবনা িকভােব ছা -ছা ীেদর 
পড়ােশানামুখী করা যায়। কািভড-১৯ এর ফেল সকল িশ াথী, িশ ক ও অিভভাবক যখােন ঘরবি , িশ া 

িত ানসমহূও তালাব  এবং কাঠােমাব  িশ ার পিরেবশ এেকবাের অস ব, সখােন অনলাইন িশ া ব ব াই 
এখন অন তম উপায়। এখন কবল অনলাইন িশ া ব ব াই আমােদর ছা -ছা ীেদর পড়া নামখুী করেত কাযকর 
ভূিমকা রাখেত পাের। বাংলােদশ সরকার ইেতামেধ  িশ াধারা অব াহত রাখার য়ােস চাল ুকেরেছ ‘আমার ঘের 
আমার িবদ ালয়’ নােম িবক  িশ া কায েমর।  

মূল আেলাচনার পেূব থেমই দৃি পাত করা যাক, অনলাইন িশ া ব ব ার উপর। অনলাইন িশ া হেলা এমন 
একিট িশ া ব ব া যা সাধারণ িণ িশ া থেক ব িত ম এবং এিট একিট িডিজটাল িশ া প িত যা বা বায়ন 
করেত েয়াজন হয় আধুিনক যুি  তথা কি উটার, মাবাইল িকংবা এ জাতীয় কান িডভাইস ও ই ারেনট 
সংেযাগ তা হেত পাের নট ডাটার মাধ েম বা ওয়াই-ফাই বা ডব া  সংেযােগর মাধ েম সংেযাগকৃত। অনলাইন 
িশ ায় একজন িশ ক াশ েমর বাইের সুিবধাজনক য কান ান থেক পাঠদান কেরন এবং িশ াথীগণ িনজ 
িনজ বাডী়েত থেক িভিডও কনফােরে র মাধ েম লাইভ ােশ অংশ হন কের ও পার ািরক মতিবিনময় কের 
থােক। ধুমা  শরীের উপি িত ছাড়া একােডিমক বা ব ােশর সােথ অনলাইন ােশর কান পাথক  নাই। 

আমােদর দেশ গতানুগিতক িশ া ধারায় ছা -ছা ীরা বই িছেয় ও কাঁেধ ব াগ ঝুিলেয় দলবল বেধ একসােথ 
িশ া িত ােন যাওয়ার মােঝ অেনক আন  পায়। একই িণকে  বেস সরাসির িশ কেদর কাছ থেক িবদ া  

মূল ব  
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নয়ার তৃি ই আলাদা।  িক , কেরানা সংকট যিদ চলেত থােক দীঘকাল তাহেল তা আমােদরেক পড়ােশানা চািলেয় 
যেত হেব।  তাই আবশ ক হেয় উেঠেছ অনলাইেন িশ া ধারা অব াহত রাখার। অনলাইেন িশ া ধারার সবেচেয় 

বড় উপকার হেলা িশ াথী ও িশ ক তােদর পাঠদান ও হণ তােদর ব ব ত ইেলক িন  িডভাইস এ সভ কের 
রাখেত পাের, যা পরবতীেত পুনরায় ডাউনেলাড কের পাঠ অনু রণ করেত পাের। 

আপদকালীন এ সমেয় অনলাইন িভি ক িশ া প িত য অিত পণু তা ইিতমেধ ই মািণত হেয়েছ। পৃিথবীর 
সকল দশই এখন এ প িতর উপর িনভর কের তােদর িশ া কায ম চািলেয় যাে ।  এ ে  আমরা থম 
িদেক িকছুটা িপিছেয় থাকেলও এখন অিধকাংশ ছা  ছা ীরা এেত অভ  হেয় উেঠেছ। অনলাইন িশ ার সুিবধা 
হেলা িশ াথীরা যেকােনা জায়গা থেক ােস অংশ হণ করেত পাের।  এমনিক যিদ কউ ােস যাগ িদেত না 
পােরন তবুও স কাস িশ েকর দওয়া লকচার রকড এবং িশ ার অন ান  উপকরণ থেক িশেখ িনেত পােরন। 

 
ছা -ছা ীেদর একােডিমক বইেয়র পাশাপািশ রফাের  বই সমূেহর েয়াজন বশী হয়।  এে ে  াগািরকগেক 
তােদর েয়াজনীয় াগার সম ীেক িডিজটাল ভাসেন পা র কের অনলাইেন ব বহার উপেযাগী করেত পাের।  
এছাড়া ই ারেনেট িকছু অনলাইন িভি ক িশ া পাটাল বা সাইট আেছ য েলা সকেলর ব বহােরর জেন  উ ু ; 
স েলােক সামািজক যাগােযাগ মাধ েম িত ােনর নােম তির করা প বা পেজ কাশ কের ছা -ছা ীেদর 

ঘের বেস লখা পড়া িনি ত করেত পাের।  বশ িকছু সহজ সুিবধা থাকার পরও ুল পযােয় এ দেশ অনলাইেন 
িশ া দওয়াটা অেনক কিঠন। এ ে  াগািরকগণ সংবাদপে  কািশত মাধ িমক–উ মাধ িমক পযােয় 
পড়ােশানার িবিভ  িরেসাস শয়ার করেত পাের য েলা খুবই জনি য়।  এ েলার সে  যিদ িনয়িমতভােব পূণ 

াস েলার িভিডও–অিডও’র িকউআর কাড শয়ার করা যায়, তাহেল অনলাইন িশ া ব ব া পৗঁেছ যাওয়া যােব 
অেনক ত  অ েল। 

 

কেরানাকলীন সমেয় ছা  ছা ীেদর এখন আর 
ুল-কেলেজ যাওয়ার সুেযাগ নই তাই 

অনলাইন িশ াব ব াই এখন পূণ 
অবল ন।  আর এই অনলাইন িশ া ব ব ােক 
ফল স ূ ও শি শালী করেত করেত েয়াজন 
অনলাইন াগােরর।  আপদকালীন এ সমেয় 

াগািরকগণ গতানুগিতক াগার সবার 
পিরবেত অনলাইন াগার সবা বতন কের 
অনলাইন িশ া ব ব ােক আেরা বশী কাযকর 
করেত পাের।  অনলাইন িভি ক িশ া প িতেত  
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ইেতামেধ  অনলাইন লাইে ির বাংলােদেশ বশ জনি য় হেয় উেঠেছ। সরকাির বসরকাির বশিকছু লাইে ির অনলাইেন 
পা িরত হেয়েছ । এই সকল অনলাইন লাইে িরেত ই-বুক (e-book), ই-জানাল (e-journal) সহ িবিভ  পাঠ  

উপকরেণর িবনামূেল  ব বহােরর সুেযাগ রেয়েছ। তথ যুি র এই যুেগ কাগেজর ছাপা বইেয়র থেক ‘ই-বকু’ মানুেষর 
কােছ আেরা বশী জনি য়। িবেশষ কের াচীন ও পুরােনা বই সংর েণর ে  অনলাইন লাইে ির খুবই কাযকর ভূিমকা 
রেখ চেলেছ। এই সকল অনলাইন লাইে ির থেক ছা -িশ কগণ তথ  সবা হণ কের অনলাইন িভি ক িশ া প িতেক 

আেরা বশী কাযকর করেত পাের ।  
তথ  যুি র এই যুেগ অনলাইন লাইে ির েলা িব িবদ ালেয় িশ াথী ও গেবষকেদরও সহায়তা করেত পাের। অনলাইন 
লাইে ির থেক িব িবদ ালেয় িশ াথী ও গেবষকরা মিডিসন, কি উটার, জীবিব ান, েকৗশল, ইিতহাস, সমাজিব ান, 
ধমিবষয়ক অেনক বই সং হ করেত পাের ।  িবিভ  গেবষণামলূক বই সং েহর জেন  ‘ওেয়ব বুকস.কম’ (www.web-
books.com) ‘ই বুকস িরড’ (www.ebooksread.com) হেত পাের একিট আদশ াটফরম । এছাড়া গিণত, 
কি উটার িব ান ও েকৗশেলর িশ ক এবং িশ াথীেদর জন  ব বহার করা যেত পাের 
www.freetechbooks.com ।  গিণত, কি উটার ও া ািমং িবষেয়র বইেয়র িবশাল সং হশালা হেলা- 
www.freecomputerbooks.com। এ ছাড়াও আপিন ঢঁু মারেত পােরন 
www.onlinefreeebooks.net/engineering-ebooks িঠকানায়।  সব বইেয ধু িব ান িনেয়ই, তা িক  নয়। 
কেয়ক হাজার ব বসায় িশ ার বই সং েহ রেয়েছ www.free-ebook-download.net/business-book 
লাইে িরেত । এছাড়া ব বসা, অথনীিত, ব ব াপনার বই ি  ডাউনেলাড করা যােব www.free-
ebooks.net/?category=Business এই ওেয়ব িলংক থেক । িশ াথীেদর গিণত িশখেত ও জানেত সহায়ক হেব 
www.mathebook.net। িশ াথীেদর সুিবধােথ ‘গিণত অিভধান’ যু  করা হেয়েছ সাইটিটেত । গিণত িবষয়ক বই 
পাওয়া যােব এমন আেরকিট ওেয়বসাইট হে  www.xpmath.com/ebooks/math_ebooks.php। িবে র 
কেয়ক হাজার কিবর কিবতা পড়া ও ডাউনেলাড করা যােব www.poemhunter.com/eBooks ওেয়বসাইট থেক । 

অনলাইন িশ কতার অ ুত িনয়মকানুন স েক এ ধরেনর িশ াব ব ায় যুি র সিঠক েয়ােগর পাশাপািশ খুব জ ির 
িশ া দােনর িবিভ  িবষয়েক যুি িনভর বা বতার সে  খাপ খাওয়ােনা । িবিভ  পযােয় কীভােব অনলাইেন, এক বা 
একািধক াটফম ব বহার কের কাস কনেট  বানােনা যায় আর িশ া দান করা যায়, সটা িনেয় এখন কাজ না করেল 
বািক সব উেদ াগ সফল হেব না ।  
িশ া ধারােক অব াহত রাখেত অত াধুিনক িশ ার মাধ ম ও িশ া উপকরণ আমােদর ছেলেমেয়েদর হােত তুেল িদেত 
পারেল একিবংশ শতা ীর য কান চ ােল  মাকািবলায় আমরা সফল হেবা।  এজেন  িশ া িত ান ও াগার েলােক 
একসােথ কাজ করেত হেব। বলা যেত পাের অনলাইন িশ ােক কাযকর করেত াগােরর ভূিমকা অপিরসীম। 
কেরানাকালীন সমেয় অন লাইন িশ া ব ব া ছা -ছা ীেদর ািত ািনক িশ া চািহদা সমপ  করেলও ছা -ছা ীেদর 
সৃজনশীলতা ও মননশীলতা সৃি েত াগােরর ভূিমকাই অ ণী।   

 

লখক: কনক মিন ল ইসলাম  
স াদকীয় ম লীর সদস , লাইে িরয়ার ভেয়স 

 

/// পৃ া ০৫ 
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াগার কন েয়াজন?  

সতীথ রহমান 

/// পৃ া ০৬ 

াগার সমাজ উ য়েনর বাহন। এক  জািতর মধা, 
মনন, ইিতহাস ঐিতহ  ও সং ৃ িতর ধারণ ও 
লালনপালনকারী িহেসেব াগার পূণ ভূিমকা পালন 
কের। সবসাধারেণর মেধ  ােনর আেলা ছিড়েয় দওয়ার 

ে  াগােরর সুদরূ সারী ভূিমকা রেয়েছ। তাই 
াগারেক বলা হয় ‘জনগেণর িব িবদ ালয়’।  

মানুেষর বই পড়ার আ হ থেকই াগােরর উৎপি । 
াগােরর ইিতহাস বশ পুেরােনা। থম িদেক মানুষ 

িনেজর ঘেরর কােণ, মি র মসিজদ উপাসনালেয় এবং 
রাজকীয় ভবেন  সংর ণ করেত  কের। রােম 

থম াগার ািপত হয়। সবসাধারেণর মেধ  
ানিব ােরর জেন  ি য় থম শতা ীেত াগার 

ািপত হয়। রাম ছাড়াও াচীনকােল ব ািবলন, িমশর, 
চীন, ভারত ও িত েত াগার ািপত হেয়িছল। 
মুসলমানেদর শাসন আমেল অেনক সমৃ  াগার ািপত 
হেয়িছল িবে র িবিভ  দেশ। সভ তার ইিতহােস েন 

াগার িত ার জন  দশ  িবে র ণী -ানীেদর 
তীথভূিমেত পিরণত হেয়িছল। দেহর পু  জাগায় খাদ , 
আর বই জাগায় মেনর খাদ । তাই ‘বই’ সভ  মানেুষর 
িনত স ী। ােনর বিহঃ কাশ হে  । লখক লেখন, 

কাশক ছােপন, িবে তা বই িবি  কেরন আর াগািরক 
তা সং হ কের যথাযথ িবন াস কেরন এবং পাঠক সমাজ 
ঐসব উপাদান থেক মেনর খারাক এবং ানলােভ সমথ 
হন।  

কম লখাপড়া জানা ও গিরব মানেুষর মেধ  িশ া িব ােরর 
ে  াগার যমন পূণ ভূিমকা পালন কের, 

তমিন ানী ও পি ত ব ি েদর ে ও াগােরর 
ভূিমকা অভাবনীয়। াগাের থােক ান-িব ােনর িবিচ  

েন  াগার ানাজেনর িবষেয়র । আ হী পাঠেকর জ
য সুেযাগ কের দয়, স সুেযাগ অন  কাথাও নই।  

াগার ে র িবশাল সং হশালা, যা মানুেষর ত াশা 
পূরেণ স ম। াগােরর মাধ েম মানুষ ানসমুে  
অবগাহন কের ােনর মিণমু া সং েহর সুেযাগ পায়। 

াগােরর আেয়াজন সবসাধারেণর জেন  অবািরত। 
িচ াশীল মানেুষর কােছ াগােরর উপেযািগতা অেনক 
বিশ। াগার ান আহরেণর সহজ মাধ ম। আমােদর 

মেতা উ য়নশীল দেশ াগােরর উপেযািগতা উ ত 
দশ েলার চেয় অেনক বিশ। কারণ মৗিলক চািহদা 
মটােতই আমরা িহমিশম খাই। তাই আমােদর পে  বই 

িকেন পড়া অেনক সময় স ব হয় না। িশ া িত ােন ছা -
িশ ক িতিদেনর িফন িপিরয়ড বা অন  অবসর সময়টা 
আ া ও গ জেবর মধ  িদেয় কা েয় দয়। িক  
একটা লাইে ির থাকেল ছা -িশ ক তােদর িতিদেনর 
অবসর সময়টা পড়ােলখায় কাটােত পােরন।  

গণতে র সাফেল  াগােরর ভূিমকা গণমাধ েমর চেয় 
কম নয়। আধুিনক িবে  াগােরর েয়াজনীয়তা িদেন 
িদেন বাড়েছ। াগার সকেলর জন  উ ু । ধম য় 
সা দািয়কতা নই এখােন, নই হানাহািন কলহ; সুতরাং 
জািতর মযাদােবােধর উ য়েন িত  নাগিরেকর উিচত 
িনয়িমত াগাের উপি ত হেয় লখাপড়া করা এবং সমাজ 
গড়ায় সহায়ক রাজনীিতর ানাজন করা।  

মথ চৗধুরী যথাথই বেলেছন,  ‘আমরা যত বিশ লাইে ির 
িত া করব, দেশর তত বিশ উপকার হেব। আমার মেন 

হয়, এেদেশ লাইে িরর সাথকতা হাসপাতােলর চাইেত িকছু 
কম নয় এবং ু ল-কেলেজর চাইেত একটু বিশ।’ লাইে ির 
হে  এক রকম মেনর হাসপাতাল। িশ া ও া  আমােদর 
মৗিলক চািহদাসমূেহর দু । কােজই আমােদর দেশ 

হাসপাতােলর সে  সে  াগারও াপন করেত হেব।  

 

লখক- ছা , িদনাজপুর।  
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একিবংশ শতা ীর াগারসমূেহর কার ৈশলী 
মাহাবুবা আ ার 

িতয়ানিজন িবনহাই লাইে ির 

যুি র ছঁায়ায় সারািব  এখন হােতর মুেঠায়, যুি র কল ােণ আদেত কাগিজ বই এর  কমেলও মূলত তামাম 

দিুনয়ায় লাইে িরর  ও েয়াজনীয়তা বেড়ই চেলেছ। অথৈনিতক পরাশি র দশ েলার অন তম দশ হেলা চীন। 

২০১৭ সােল সারািব েক অবাক কের, না িনক াপেত র অনন  িনদশন িহেসেব রাজধানী বইিজং এর অনিতদেূর চীন 

িনমাণ কেরেছ িতয়ানিজন িবনহাই লাইে ির। লাইে ির র সংি  প The Eye যার অথ চাখ। লাইে িরর গতানগুিতক 

ধারণা থেক বর হেয় স ুণ িভ  আংিগেক ও আধুিনক নকশায় িনমাণ করা হেয়েছ লাইে ির । 

 
© Ossip 

অন ান  তলায় রেয়েছ কি উটার ক  এবং সা াৎকার ক  ,পাশাপািশ শাসিনক কায ম চালােনার জন  রেয়েছ িভ  

ক । নীচতলা িশ েদর বই পড়ার জন  খালা রাখা হেয়েছ। ছােদর উপেরর অংেশ বিহঃ া ণ সহ এক  বড় 

অিডেটািরয়াম রেয়েছ, রেয়েছ আধুিনক সং হশালার ব ব া। িনচ তলায় রেয়েছ বড়েদর জন  কি উটার সিুবধা 

,লাউ সহ আধুিনক বণক ।  ধু বই এর লাইে ির িহেসেব নয়, এ েক পযটন ক  িহেসেব ভাবা হে । িতিদন 

হাজার হাজার মানুষ লাইে ির  দখেত িভড় করেছন। এ যন লাইে ির নয় সামািজক, সাং ৃ িতক, গেবষণা কে র 

মলব ন। এই লাইে ির র গঠনৈশলী চাখ এর আদেল নদারল া  িভি ক এক  কা ািন িনমাণ কের। এ েক 

ভিবষ ত লাইে ির িনমােণর অনন  মেডল িহেসেব দখা হে  সারািব  জেুড়। 

 

লাইে ির র ডাক  নাম The Eye 
কারণ এর গঠন চাখ এর মেতাই। 
৩৩৭০০ বগিমটার আয়তেনর পঁাচ 
তলা িবিশ  লাইে ির েত বই 
রাখার জন  মেঝ থেক ছাদ পয  
ঢালাই করা র রেয়েছ যখােন 

ায় ১ .২ রাখা স বিবিলয়ন বই । 
মূল কে ই এক  কিরেডার 
রেয়েছ, যখােন একই সােথ ১১০ 
জন মানষু হঁাটাচলা করেত পােরন। 

থম ও ি তীয় তলায় মূলত বই 
পড়ার ক  এবং লাউ জ রেয়েছ। 
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 িসেডি য়াল লাইে ির 
২০২০ সােল তুরে র রাজধানী আ ারায় তু ক  রা পিতর আবাস ল িসেডি য়াল কমে ে  তুরে র বৃহ ম াগার  

িতি ত হয়। াগার র নামকরণ করা হয় িসেডি য়াল লাইে ির। ২০১৬ সােল াগার র িত ার উেদ াগ নন 

য়ং তুরে র িসেড  িরেসপ তাইেয়প এরেদায়ান দেশর পূণ ব ি , বুি জীবী, গেবষকেদর পরামেশ গেড় 

ওেঠ াগার । দীঘ ৩ বছর ধের িনমাণ শেষ ২০২০ সােলর ২০ ফ য়াির াগার র উে াধন করা হয়। উে াধনী 

অনু ােন অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন উজেবিক ােনর রা পিত শাভকাত িম জ েয়ােয়ভ। 

 
                                                                                    Anadolu Agency 

৬৫ ল  ই-িডসােটশন, রা য় আকাইেভর ১২ ল  অিডও ফাইল এবং ৬০ হাজার ম গািজন রেয়েছ। ত ও মােবল 

পাথের সি ত াগাের সলজকু ও ওসমানীয় এবং আধুিনক াপেত র িনদশন রেয়েছ। াগার  আমানত াগার, 

এখােন তুরে র কািশত বইসমূহ এক  কিপ জমা িদেত হয়। িবেদেশ অবি ত তুরে র দতুাবাস এর মাধ েম েস দেশর  

ইিতহাস, সং ৃ িত স ে র বই সমূহ সং হ কের ‘িব  াগার  'সকশেন রাখা হয়।  াগােরর অন তম আকষণ িসহা ুমা 

হলঘর বা বি ক মানিচ াবলী। ৩ ,৫০০ বগিমটার জায়গা জেুড় হলঘের গ ুজ র ভূিম থেক উ তা ৩২ িমটার এবং ২৭ 

িমটার । গ ুজ র ১৬   ধান আকষণ, ১৬  তু ক  সা াজ - ন সা াজ , পি ম ন সা াজ , ইউেরাপীয় ন 

সা াজ , ত সা াজ , গাকতুক সা াজ , অ াভার খাগনাত সা াজ , উইঘুর খানাত, তমুরীয় সা াজ , ওসমানীয় 

সা াজ , গজনভী ,মুঘল ও ওসমানীয় সা ােজ র িনদশন রেয়েছ।  

গেবষণা াগাের রেয়েছ ায় ২ ,০০০  বই যখােন দলগত অধ য়েনর জন  ২০  ক  রেয়েছ। সামিয়কী হলঘের 

১ ,সং রণ  সংবাদপে র িবিভ৫৫০ , মাি িমিডয়া ি নটাচ মিনটেরর সাহােয  ১২০  দেশর ায় ৭০০০ দিনক 

পি কা একসােথ পাওয়া যায়। ে মী ভজনরিসকেদর জন  রেয়েছ এক  সুসি ত রে ারা ও বকাির। বইেয়র 

শ েলােক দঁাড় করােল ২০১ িক .িম .জায়গা জেুড় িব ৃত হেব।  এই াগার  িদেন ২৪ ঘ া খালা থােক, যখােন 

তু ক  নাগিরক বা িবে র যেকােনা পাসেপাটধারী ব ি  অনায়ােস িগেয় বই পড়েত পাের এবং িদেন ৫ ,০০০ পাঠকেক 

অনায়ােস াগােরর সবা িদেত পাের। মাি িম য়া াগার সকশেন ৪  িডিজটাল ক  রেয়েছ, স েলার অভ ের 

১২  পাঠক  রেয়েছ। িশ েদর জন  ২  ভােগ াগার রেয়েছ। িডিজটাল ক  েলােত রেয়েছ মাি িমিডয়া ক , 

াগার র আয়তন ায় ১২৫০০০ 

হাজার বগিমটার। িত াকালীন সময় 

থেকই াগার র সং েহ িবে র 

১৩৪  ভাষার ৪০ ল ািধক বই, ১২ 

কা  ইেলক িনক সং রণ, ৫ 

ল ািধেকর অিধক ই-বুক, তু ক  রা য় 

আকাইেভর ৪ কা  ৫০ ল  ডকুেম , 

ায় ১২ কা  আ েকল ও িতেবদন,  
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 ল  ল  অিডও ফাইল। দু াপ  বইেয়র াগাের রেয়েছ মাহমুদ কাশগিড় কতৃক রিচত অিভধান, তু ক  কলািম  
সভেকতসহ ওসমানীয় সা ােজ র িবিভ  দু াপ  ২০ ,০০০ বইেয়র ভা ার।  তু ক  সা ােজ র ইিতহােস এই াগার িনমােণ 

সরকার সবেচেয় বশী ব য় কেরেছ। এ  তুর  জাতে র সববৃহৎ আধুিনক াগার। 

মা াকথা হেলা াগার েলােত সং েহর পাশাপািশ বাড়ােনা হেয়েছ না িনকতার ছায়া। আমােদর দেশর াপেট 
অি য় সত  হেলা য মসিজেদ এয়ারকুলার সুিবধা রেয়েছ মুসি রা স মসিজেদই নামােজ যেত চান। ধম য় উপাসনালেয়র 
পের াগার হেলা ি তীয় বৃহ ম শাি র জায়গা, যখােন সব িণর মানুেষর েবশািধকার রেয়েছ। বাংলােদেশর 

াপেট মানুষেক াগারমুখী করেত আধুিনকতার পাশাপািশ ব িত মধম  াপনার িবষয়  খয়াল রাখা জ রী। 
দেশর বৃহৎ শিপং স ার এবং িরেসাট েলা মানুষেক টােন কারণ এেত রেয়েছ আধুিনক সুেযাগ সুিবধা স িলত দৃ ন ন 
াপনা। 

একােডিমক াগার েলােত গেবষণার জন  পযা  সুেযাগ সিুবধা িনি তকরা জ ির। াগার েলার সং হ সংখ া, 
মাি িমিডয়ার ব বহার, ই-বুক, ই -জানাল এর সং হ বৃি  করা যেত পাের।  গতানগুিতক াগার ভবন িনমােণর ধারণা 
থেক বর হেয় এই দেশর সভ তা ও সং ৃ িতর সােথ িমল রেখ নতুনে র মাড়েক সাজােনা যেত পাের আমােদর 

াগার েলােক।  

বই পড়ার  কমেল চীেনর মেতা িবজেনস জায়া  এক  রা  লাইে ির িনমােণ িপিছেয় থাকেতা। যুেগাপেযাগী াগার 
িনমাণ, পশাজীিবেদর দ তা বৃি , আধুিনক যুি র সুিবধাস িলত াগার আমােদর সকেলর ত াশা। 

(িবিভ  গ অবল েন িলিখত) 
 

লখকঃ মাহাবুবা আ ার 
সহকাির লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার িদনাজপুর।  
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 Resilient Youth Leadership Summit 2020 এবং আিম 

 

িতবছর  OIC  এর সহেযাগী িত ান ICYF িবে র মুসিলম ত ণেদর উ য়েন িবিভ  ধরেণর িতেযাগীতা ও সািমট 

এর আেয়াজন কের থােক।  

মূলত ২০১৯ এর দাহা সািমেট আস  মুিজব বষ উপলে  ঢাকােক OIC এর ইয়ুথ ক ািপটাল িহেসেব িনবাচন করা হয়। 

এর িকছুিদন পর OIC অ ভু  দশ েলা থেক এই সািমেট অংশ হেণর জন  আ ান করা হয়। বশ িকছু  উ র 

এবং যাচাই বাছাই এর পর ৭৫  দশ থেক ২৫০ জন ক িনবাচন করা হয়। এর ম েয় আিম িছলাম একজন।  

যেহতু সম  িবে  এখন কেরানা ভাইরােসর জন  এক  ি র ও অিনি ত অব া িবরাজ করেছ তাই সম  সািমট  এই 

থমবােরর মত ভাচুয়াল মাধ েম নওয়া হয়। পুেরা সািমেটর সময়কাল িছল ২৭ জলুাই থেক ২৯ জলুাই ।  

২৭ জলুাই বাংলােদিশ সময় িবকাল ৫ টায় উে াধনী ব ব  ও পিব  কুরআন িতলাওয়ােতর মাধ েম এই অনু ােনর 

আনু ািনক সচূনা হয়। উে াধনী অনু ান  দু  ভােগ িবভ  িছল।  

থম ভােগ   যথা েম বাংলােদেশর যবু ও ীড়া িবষয়ক মি  মাঃ জািহদ হাসান রােসল , কাতােরর ীড়া ও সং ৃ িত 

িবষয়ক মি  সালাহ িবন ঘািনম আল আিল, আজারবাইজােনর যুব ও ীড়া িবষয়ক মি  আজাদ রািহসভ, বাংলােদেশর 

পররা  মি  ড, এ ক আ লু মােমন, OIC এর সে টাির জনােরল ইউসফু িবন আহেমদ আল ওথাইিমন তােদর 

মূল বান ব ব  রােখন। এর মােঝ ৫ িমিনেটর এক  অিডও িভজয়ুাল েজে শেনর মাধ েম OIC Youth Capital 

2020  এর সারা বছরব ািপ এক  পিরক না দখােনা হয় এবং ICYF (Islamic Cooperation Youth Forum) এর 

িসেড  িম. তাহা আইয়ােনর ব েব র পর ২ িমিনেটর এক  েজে শন দখােনা হয় ICYF এর কায ম িনেয়। 

এছাড়াও মুিজব শতবষ উপলে  Mujib as a Youth Icon”   এই নােম জািতর িপতা শখ মুিজেবর বাল কাল থেক 

তার রাজৈনিতক উ ান পয  এক  চমৎকার েজে শন দখােনা হয়।  

এরপর বলা ৬ টা ৮ িমিনেট এই া ােমর চীফ গ  বাংলােদেশর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা তার মূল বান ব ব  
দান কেরন এবং Key handover Ceremony এর মাধ েম এই সম  আেয়াজেনর আনু ািনক সূচনা কেরন।  

 

মাবাশিশরা মাহমুদা সুি   
২০১৬ সােল ই া ুেল যা া  করা Islamic 

Cooperation Youth Forum (ICYF) ,  OIC। 
এরই ধারাবািহকতায় এবার ২০২০ সােল ঢাকায় 
Ministry of Youth and Sports of the People`s 

Republic of Bangladesh এবং  Ministry of 

Foreign Affairs of the People`s Republic of 

Bangladesh এর যৗথ উেদ ােগ হেয় গল 

Resilient Youth Leadership Summit 2020  
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 উ ধনী অনু ােনর ২য় ভােগ িছেলা  COVID-19 Crisis - Youth and Technology in building a resilient future. 

এর উপর এক  আেলাচনা সভা। এই সভার মডােরটর িহেসেব দািয়  পালন কেরন মাসুদ িবন মােমন , পররা  সিচব, 

বাংলােদশ। মূল ব েব  িছেলন Sudipto Mukherjee, Resident Representative, UNDP Bangladesh   এবং 

Mr. Anir Chowdhury, Policy Advisor of a2i, ICT Division। এই আেলাচনায় প ােনিল  িহেসেব িছেলন 
Harry Verweij, Dutch Ambassador to Bangladesh – Climate Change: the next battle field for 
humanity; Mr. Sheikh Fazle Fahim, President, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce 
and Industries (FBCCI) – Youth opportunities in the National Stimulus Package; Dr. Hamid Rashid, 
Chief of Global Economic Monitoring at the United Nations Department of Economic and Social 
Affairs – COVID, Youth and Emerging Economic Order; Dr. Sebastian Groh, Managing Director, 
SOLshare Ltd: Hot Skills: Post COVID. 

২৫০ জন অংশ হনকারী সরাসির এই আেলাচনায় তােদর  ও ম ব  দান কের জমু এর মাধ েম।  

 

আেস – রািহংগারা তােদর িনরাপ া িনেয়ই খুব বিশ িচি ত। তারা িঠক তখন ই তােদর দেশ িফের যােব যখন মায়া ার 

সরকার তােদর নাগিরক সহ অন ান  সকল সুেযাগ সুিবধা িফিরেয় িদেব। এছাড়া অন  কান সং া বা অন  কান দেশর 

কান কথার ওপর তােদর আ াস নই। 

এরপর ২য় ভােগ  হয় আেলাচনা সভা যার িবষয় িছেলা- Rohingya Case in ICJ: The Road to Accountability 

and Justice। এখােন Key Note Speaker: H.E. Abdulhamit Gül, Minister of Justice, Republic of 

Turkey, Moderator: H.E. Md. Shahriar Alam MP, Hon’ble State Minister for Foreign Affairs, 
Bangladesh, Panelist: Prof. Dr. Payam Akhavan, Counsel to the Gambia and Professor of Intl. Law 
at McGill University : Perspective on Humanitarian Rights; Professor Imtiaz Ahmed, Department 
of International Relations, University of Dhaka : Genesis of Rohingya Genocide; Ms. Antonia 
Mulvey, Founder and Executive Director, Legal Action Worldwide (LAW) : Rohingya: The most 
persecuted population in the world; Ms. Yasmin, Canada Resident Rohingya Activist- 
Rohingya Voice. 

এরপর -উ র পব িদেয় শষ হয় সিদেনর আেয়াজন।  

২৮ জলুাই এর মলূ ইসু  িছেলা আেলািচত এবং 
অিমমাংসীত “ রািহ া সংগ”।  থেম 
Virtual Tour to the Rohingya Camps. 
In collaboration with UNHCR, IOM 
and University of Cambridge. এই নােম 
পুেরা রািহ া ক াে  এক  ভারচুয়াল টু র 
হয়। এখােন রািগ ােদর বতমান জীবনযাপন 
এবং তােদর িফের যাওয়া িনেত মতামত নওয়া 
হয়।  যখােন একটা িবষয় খুব ভােব উেঠ  
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 ২৯ জলুাই িছেলা বুট ক া । Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh, UNHCR-The UN Refugee 

Agency, IOM-UN Migration, University of Cambridge  এর যৗথ উেদ ােগ এই বুট ক া  হয় ।  

এখােন েত ব ব  রােখন Prof Steve Evans, Research Director of Centre for Industrial Sustainability 

(CIS), and Senior Fellow, Resilience and Sustainable Development Programme (RSDP), University 
of Cambridge, UK Representative from Ministry Of Foreign Affairs; Dr NaziaM Habib, Founding 
Director of Resilience and Sustainable Development Programme (RSDP), University of Cambridge, 
UK. 

এরপর টকিনক ইিনং দন  Prof Steve Evans, Research Director of Centre for Industrial Sustainability 

(CIS), and Senior Fellow, Resilience and Sustainable Development Programme (RSDP), University 
of Cambridge, UK and Mr Steve McCauley, Sr Fellow of Resilience and Sustainable Development 
Programme (RSDP), University of Cambridge, UK. 

 

আমার প না ার িছল ৫, এবং আমােক যখন  করা হয়- িকভােব রািহ ােদর পুনরবাসন করা যায় বেল মেন কর?  

তখন আমার উ র িছেলা এটাই – UNHCR িকভােব এক  আইন অনুযায়ী রািহংগােদর জার কের কান দশ বা কান 

সং া িময়ানমাের ফরত পাঠােত পারেব না। ধু যখন তারা ায় যােব তখনই তােদর ফরত পাঠােনা স ব । তারা য 

অব ার মুেখামুিখ হেয়েছ তােত তারা েত েক এখন একটা মার ভতর আেছ।  তারা মায়ানমার সরকার ক আর িব াস 

করেছ না । একমা  মায়ানমার সরকােরর মন পিরবতন করেলই সব স ব। আর এটা তারা ইে  কের করেব না তাই 

তােদর ওপর বািণিজ ক ও কূটৈনিতক চাপ েয়াগ করেত হেব অন  দশ েলােক। উপর  জািতসংঘ যিদ মায়ানমােরর 

সদস পদ িগত রােখ এই সমস া সমাধােনর আগ পয  তাহেলই হয়েতা সব িকছুর সমাধান স ব।  

এরপর েপর অন  সকল সদেস র কাছ থেক িবিভ  ধরেণর সমাধান নওয়া হেলা। এবং শেষ সব েলা সমাধান 

আেলাচনার মাধ েমই এই Resilient Youth Leadership Summit এর শষ হেলা।  

লখক- সােবক িশ াথ , তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।  

যখােন ২৫০ জন অংশ হণকারীেক 

কেয়ক  েপ ভাগ কের দওয়া হয়
এবং HOW TO REPATRIATE 

ROHINGYA REFUGEES? এই 
িবষেয়র ওপর িত  প ক আেলাচনা 
কের িকছু সিলউশন বর করেত হয় ৪  
প িতর উপর িভি  কের । প িত েলা 
িছেলা - The Asset Based Approach, 

Expand the boundary, Imagine 

success, Finding principles. 
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ইংল াে র গণ াগার আইন এবং বাংলােদশ 

 
লাইে ির অব বা ম ংহামেক বলা হয় দ  লােজ  পাবিলক লােইে ির ইন ইউেরাপ 

আইন নয়েণর পছেন দজুন সংসদ সদস  ও একজন াগািরেকর অবদান রেয়েছ। সই াগািরেকর 
নাম এডওয়াড এডওয়াডস। 

এই াগািরক তঁার থম জীবেন িছেলন সাধারন একজন রাজিমি । িতিন াথিমক িশ ায় িশি ত হবার 

পর আর পড়ােশানা করেত পােরনিন। রাজিমি র কাজ িশেখ রাজিমি  হেয়িছেলন। তেব কােজর শেষ 

িতিদন এক  ব ি গত াগাের িগেয় বই পড়েতন। এমিন কের াগােরর বই পেড় িতিন উ িশি ত 

হন এবং আপন িতভায় বৃ শ িমউিজয়াম লাইে িরর সহকাির াগািরক িনযু  হন। িতিন িনেজর 

জীবেনর অিভ তা িদেয় গণ াগেরর েয়াজনীয়তা অনুধাবন কেরন। িতিন গণ গােরর জন  জনমত 

সৃ  কেরন াগার আইন পাশ করান। আইেন বলা হয় য িত  কাউ েত ানীয় সরকার ানীয়ভােব 

কর সং হ কের গণ াগার াপন ও পিরচালনা করেবন। সখােন ানীয় সরকার যমন াথিমক 

িবদ ালয় পিরচালনা কেরন, তমিন গণ াগার পিরচালনা করেবন। এজন  ক ীয় সরকার কােনা অথ 

দেব না, অথাৎ গণ াগারেক ক ীয় সরকােরর ওপর িনভর করেত হেব না। সই আইনই কৃতপে  

থম গণ াগার আইন। সই আইন বেল স দেশ গণ াগার পিরচািলত হে । 

জােনন িক?  

ফজেল রাি   
ইংেরজরা িনেজেদর দেশ সাবজনীন 

গণ াগার আইন কেরিছল ১৮৫০ সােল
এই গণ াগােরর কাজ িছল াথিমক 
পযায় পয  যারা িশ া লাভ কের আর 
অ সর হেত পারত না, অথাৎ যারা 
আজেকর ভাষায় পআউট, তােদরেক 
অিধকতর িশ া হেণর সুেযাগ দান 
করা। সজন  ১৮৫০ সােল ইংল াে  
গণ াগার আইন ণীত হেয়িছল। এই  
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 সা িতককােল িবেলেত সব  গণ াগার ািপত ও পিরচািলত হবার কারেণ পাঠক য কান বই য় না 

কের গণ াগার থেক ধার কের পড়েত পােরন। বই  কনার েয়াজন হয় না। িক  এর ফেল যখন 

লখক মেন করেলন িতিন িত  হে ন, তখন আেরক  আইন করা হেলা য, গণ াগাের কােনা 

এক  বই যতবার পিঠত হেব সই বইেয়র লখক ততবার এক  িনধািরত হাের রয় াল  লাভ করেবন। 

সই রয় াল  করল  অথ হেত পিরেশাধ করা হেব। এই আইেনর নাম ‘পাবিলক লি ং রাইট’। এ  

১৯৭৯ সােল ি েটেন পাশ হেয়েছ। িবে র ায় ৪০  দেশ এই আইন ণীত হেয়েছ। িনেজর দেশর 

পাঠেকর জন  আইন, লখেকর জন  আইন, দেশর মানুেষর উ িতর জন  কেতা আইন তারা ণয়ন 

কেরেছ! 
 

 িক  এর ফেল যখন লখক মেন করেলন িতিন িত  হে ন, তখন আেরক  আইন করা 

হেলা য, গণ াগাের কােনা এক  বই যতবার পিঠত হেব সই বইেয়র লখক ততবার এক  

িনধািরত হাের রয় াল  লাভ করেবন। সই রয় াল  করল  অথ হেত পিরেশাধ করা হেব। 

এই আইেনর নাম ‘পাবিলক লি ং রাইট’। 
 

 আমােদর দেশ ১৯৬৯ সােল আ জািতক াগার িবেশষ  জ. এস. পাকার দেশর 

গণ াগার ব ব া জিরপ কেরন, সই ি েত িতিন াগার আইন পাশ করার াব 

কেরিছেলন। এমনিক আইেনর এক  খসড়া তির কের িদেয় িগেয়িছেলন। তথািপ আজ অবিধ 

াগার আইন নয়ণ করা হয়িন। এর কারণ আমরা জািন না। 

 

িনছক আইন ণয়ন কের গণ াগার িত া করা হেয়েছ ি েটেন ১৮৫০ সােল। সই গণ াগার ব ব াই 

বতমান যুেগর আদশ গণ াগার িসে ম বা ব ব া। স দেশই াগার ব ব াপনা ও পিরচালনা িনেয় 

অধ য়েনর িবষয় গেড় উেঠিছল, তােক বলা হেতা াগার িব ান। বতমানকােল তােক বলা হয় াগার 

ও তথ িব ান। আমােদর দেশ ১৯৬৯ সােল আ জািতক াগার িবেশষ  জ. এস. পাকার দেশর 

গণ াগার ব ব া জিরপ কেরন, সই ি েত িতিন াগার আইন পাশ করার াব কেরিছেলন। 

এমনিক আইেনর এক  খসড়া তির কের িদেয় িগেয়িছেলন। তথািপ আজ অবিধ াগার আইন নয়ণ 

করা হয়িন। এর কারণ আমরা জািন না।  
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 ৃিতেত বা মংহাম 
আিসফ মাহতাব পােভল 

 

পব-৩: অ কাের ব ী সময় 

 

 

আিম তাপস দােক িজে স করলাম, 
- দাদা, হ া সওয়াথ লাইে িরেত যেত কত ণ লাগেব? 
- আিমেতা ভাই িনি ত নই, তেব ২০-২৫ িমিনট লাগেত পাের। তাপস দা বলেলন। 

হ া সওয়াথ আর সাউথহ াম িভিজেটর জন  আমােদর নসর লাইে িরজ আনিলিমেটড ক  থেক এক  বাস ভাড়া 
করা হেয়িছল। বাস  আমেদর সামেন আসেতই আমরা এক এক কের বােস উঠলাম। বশ বড় সাইেজর বাস িক  আমরা 
যা ী িছলাম মা  ১৬ জন। সবাই একটু দরূ  বজায় রেখ আেয়শী ভি েত আসন হণ করল। আিম অবশ  একটু 
আঁেটাসােটা হেয় বসলাম। কখন কাথায় বাথ েম িগেয় িনেজর েয়াজন মটােবা, সই িচ ায় বঁুদ হেয় রইলাম। আমােদর 
দশ হেল একটু আড়াল-আবডাল পেলই েয়াজন মটােনা যায়। িক  এই িবেদশ-িবভঁূইেয় সটা িচ াই করা যাে  না। 

রা ার দ’ুপােশর দশৃ াবলী িকছুেতই উপেভাগ করেত পারিছলাম না। এমন সময় বােস একটা ছা  বুেথর মেতা চােখ 
পড়েলা আমার, সখােন িকছু একটা লখা রেয়েছ। দরূ থেক লখাটা পড়া যাি ল না।  

মণ ডােয়ির 

লাইে ির অব বা ম ংহােমর আরও অেনক কনার দখা বািক িছল তার পেরও 

পিরদশন ত স  করেত হেলা। একিদেন দরূবত  আরও দ’ু  লাইে ির 

পিরদশন করার সূিচ থাকায় এই সংে পন। পরবত  গ ব  িছল হ া সওয়াথ 

লাইে ির এবং িদন শেষ সাউথহ াম। আমার অবশ  বার বার মেন হি ল 

আরও খািনকটা সময় যিদ এই লাইে ির অব বা ম ংহােম কাটােরা যত! 

আমােদর দলেনতা সং ৃ িত িবষয়ক ম ণালেয়র তৎকালীন মাননীয় ম ীর 

িপএস ও উপসিচব করামত আলী স ার। িতিন সবাইেক লাইে িরর পছেনর 

খালা ােন সমােবত হওয়ার জন  অনুেরাধ করেলন। আমােদর কউ কউ 

তখনও সলিফ তুলেত ব ।  

বাইের বশ ঠা া পেড়িছল। ঠা া আবহাওয়া আর বশী বশী আেপল জসু 

খাওয়ার কারেণ আমার বারবার বাথ েম যাওয়ার েয়াজন হি ল। এিদেক 

হােত সময় কম থাকার কারেণ লাইে ির অব বা ম ংহােমর ওয়াশ ম ব বহার 

করা স ব হেলা না।  
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আিম কৗতুহলেবাধ কের সিদেক এিগেয় গলাম। লখাটা পেড়ই উ ািসত হলাম। কারণ ছা  এই বুেথর দরজায় লখা 
রেয়েছ ‘Toilet’। আমােদর দেশ এরকম চল  বােস টয়েলেটর সমােবশ অ তঃ আমার আমার চােখ পেড়িন। েয়াজন 
সারবার জন  দরী না কেরই ভতের েবশ করলাম এবং দরজা লক করেতই মেন হেলা িবরাট একটা ভুল কের বেসিছ। 
দরজা ব  করেতই িনকষ অ কাের হািরেয় গলাম। একটু আেলার জন  চারপাশ হাতড়ােত লাগলাম। মেন হেলা কিফেনর 
মেধ  ব ী হেয় আিছ। আিম দরজার লক বা হাতল িকছুই খুঁেজ পাি লাম না। িনেজর বাকামীেত চরম রাগ হেত লাগল। 
আিম য এই কিফেনর ভতের আটকা পেড়িছ সটা কারও ভাবনায় আসার কথা না। সবাই িভনেদেশর চারপােশর দশৃ  
উপেভােগ ব  িছল। আমার হাটিবট এমিনেতই বশী, এ অব ায় তা আরও বেড় গেলা। মেন হেলা অন  সময় যন 
পার হেয় যাে । কউ কখনও আর আমােক খঁুেজ পােব না। কী করব, বুঝেত পারিছলাম না। কত ণ পের জািন না, 
িচৎকার দয়া  করলাম। বাইের সবাই তখনও িনেজেদর নতুন নতুন অিভ তা স েয় ব । আিম তােদর কথা নেত 
পাি লাম িঠকই িক  কউ মেন হয় আমার িচৎকার নেত পাি ল না। আিম আবারও িচৎকার করলাম। তবুও কারও 
সাড়া পলাম না। অেনক সময় ঘুেমর মেধ  এরকম হয় িচৎকার কির িক  কউ নেত পায় না, িনেজর হাত-পা পয  
নড়ােনা যায় না, আ িলক ভাষায় এ পিরি িতেক ‘ বাবায় ধরা’ বেল। আমার তখন সই বাবায় ধরার পিরি িত। আমার 
পেকেট মাবাইল থাকেলও সটা ব বহােরর কথা সই মু েত ঘুণা েরও মেন আেসিন। 

এক এক  সেক , এক ঘ ার সমান মেন হেত লাগল। একটু পের আবারও িচৎকার করলাম, সােথ দরজায় জাের 
জাের ধা া িদেত থাকলাম। অেনক ণ পের (অ তঃ আমার কােছ তাই মেন হেলা) ক বাজােরর লাইে িরয়ান ঋিশেকশ 

পােলর গলা নেত পলাম, 

- এর মেধ  ক যন আেছ! ঋিশেকশ অন  কাউেক উে শ  কের কথাটা বলল মেন হেলা। 
- ঋিশেকশ আিম আটকা পেড়িছ! যতটা পারা যায় িচৎকার করলাম। 
- ক, আিসফ স ার নািক? 
- হঁ া, আিম মারা যাি ! 
- স ার, একটু অেপ া কেরন, দিখ কী করা যায়! 
 

  
দরূ  বজায় রেখ আেয়শী ভি েত সফরস ীরা বাস ছাড়ার পূবমু ত 
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- যা করার তাড়াতািড় কেরা ভাই! 
ঋিশর শ  পলাম না। আিম তখন ঘেম িভেজ উেঠিছ। তেব বাইের ন নেত পলাম একটু পের একজন িবেদশীর 
ক  নেত পলাম, 
- তুিম িঠক আেছা? 
- না, আিম আটকা পেড়িছ! 
- ভতের দরজার নব  ঘারাও, খুেল যােব। 
- ভতের ভীষণ অ কার, আিম িকছু দখেত পাি  না। 
- দইু সেক  অেপ া কেরা। 
 

বাইের িনরবতা। িবেদশীটা মেন হয় চেল গল কাথাও। একটুপেরই গািড় কঁািপেয় ইি ন চালু হওয়ার শ  নলাম এবং 
তখনই আেলা েল উঠল। আিম দরজা খুলেতই কত েলা উি  মুখ দখেত পলাম। এক  মুখ আমার পিরিচত নয়। 
কােলা এই অপিরিচত মুখ ই থেম কথা বলল, 
- তুিম িঠক আেছা তা? 
- হঁ া এখন িঠক আিছ, ধন বাদ। 
- আিম দঃুিখত, তুিম আটেক পেড়েছা, িক  আিম বুঝেত পািরিন। আরও আেগ গািড় াট িদেল তামােক অ কাের 
থাকেত হেতা না। 
- তামার দঃুিখত হওয়ার কান কারণ নই। আিম বাকার মেতা না বুেঝ বাথ ম ব বহার কেরিছ। 
- যাক গ, এখন আর ভয় নই, তামার ইে  মেতা এটা ব বহার করেত পােরা। 
 
ভতের ভতের খুবই িব তেবাধ করলাম, কত েলা মানুষেক টনশেন ফেল দয়ার কারেণ। ভািগ স ঋিশ পাল নেত 
পেয়িছল না হেল কী হেতা ক জােন! আমার িসিনয়র কেয়কজনেক দেখ মেন হেলা, তারা িবষয়  টর পায়িন। আিম 
ি  িনেয় জানালার পােশ এক  িসেট বেস িবেলেতর লাল-নীল-সাদা-কােলা দশৃ  উপেভাগ করা  কের িদলাম। 

গ ব  হ া সওয়াথ কাউ  লাইে ির।  
 

[ঘটনাকাল নেভ র, ২০১৭] 
(চলেব) 

 

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

গণ াগার অিধদ র, ঢাকা। 
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ওেয়িবনার 
িবগত এক মােস িবিভ  াগার পশাজীবী সংগঠন ও িত ান একািধক ওেয়িবনার আেয়াজন কেরেছ। 

লাইে ির এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ - ল াব 

 ৫ জলুাই ল াব আেয়াজন কের Information Management in the Networked Age শীষক ওেয়িবনার। এেত 
আেলাচক িছেলন ডঃ নািসম ইকবাল, ইনফরেমশন এ  রকড ম ােনজেম  অিফসার, অে িলয়া। মডােরটর 
িহেসেব িছেলন ডঃ কাজী মা াক গাউসুল হক, চয়ারম ান, তথ িব ান ও াগার ব াব াপনা িবভাগ, ঢাকা 
িব িবদ ালয়। 

 

 ২১ জলুাই ল াব আেয়াজন কের Transformation of AACR2 into RDA শীষক ওেয়িবনার। এেত আেলাচক 
িছেলন জনাব দীপ রায়, লাইে ির অিফসার আরএমআই  ইউিনভা স  , মলেবান, অে িলয়া।  মডােরটর 
িহেসেব িছেলন েফসর ডঃ মাঃ রাকনু ামান, তথ িব ান ও াগার ব াব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।  

 

Department of Information Studies and Library Management,  
East West University 

 ৯ জলুাই িবভােগর আেয়াজেন Library Services in Pandemic: Plans for Today and Tomorrow শীষক 
ওেয়িবনাের আেলাচক িছেলন লািববা জাইন (Labibah Zain), িডপাটেম  অব লাইে ির এ  ইনফরেমশন 
সােয় , ইউএনআই, ইে ােনিশয়া; মাঃ হাসসাম হায়দার চৗধুির, লাইে িরয়ান ও লাইে ির ধান, ইি েপে  

ইউিনভা স   বাংলােদশ; এইস ইয়াকেসাল দু কান (Ayse Yuksel Durukan) মডােরটর িহেসেব িছেলন ডঃ 
িদলারা বগম, সহেযাগী অধ াপক ও চয়ারপাসন, িডপাটেম  অব ইনফরেমশন ািডজ এ  লাইে ির 
ম ােনজম া , ই  ওেয়  ইউিনভা স  , ঢাকা।  

 

 ২০ জলুাই িবভােগর আেয়াজেন How to Publish a Research Paper in Reputed Journals শীষক 
ওেয়িবনাের আেলাচক িছেলন ডঃ িদলিজত িসং, সােবক অধ াপক , িডপাটেম  অব লাইে ির এ  ইনফরেমশন 
সােয় , ইউিনভা স   অব মালেয়িশয়া; ডঃ কাজী মা াক গাউসলু হক, চয়ারম ান, তথ িব ান ও াগার 
ব াব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়; েফসর ডঃ মাঃ রাকনু ামান, তথ িব ান ও াগার ব াব াপনা 
িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।  মডােরটর িহেসেব িছেলন ডঃ িদলারা বগম, সহেযাগী অধ াপক ও চয়ারপাসন, 
িডপাটেম  অব ইনফরেমশন ািডজ এ  লাইে ির ম ােনজম া , ই  ওেয়  ইউিনভা স  , ঢাকা।  
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Open Access Bangladesh 

Open Access Bangladesh এক  অলাভজনক িত ান যা বাংলােদেশ উ ু  গেবষণার সােস কাজ কের যাে । 

 Open Access Bangladesh গত ১৯ জলুাই আেয়াজন কের “কেরানাকালীন সমেয়র গেবষণাঃ সমস া ও 
স াবনা” শীষক ওেয়িবনার। এেত আেলাচক িছেলন ডঃ আশরাফ জেুয়ল, কনসালেট  ইনেসন ভ কয়ার এ  
এেনসেথিসয়া, শখ ফিজলাতুে ছা মুিজব মেমািরয়াল কিপেজ শালাইজড হসিপটাল; মাঃ তানভী ল হক, 
সহকাির অধ াপক, রা িব ান িবভাগ, িনউ গভঃ িড ী কেলজ, রাজশাহী এবং জনাব কনক মিন ল ইসলাম, 

িত াতা ও আ ায়ক, ওেপন একেসস বাংলােদশ। স ালনায় িছেলন জনাব আ ু াহ আল মাহমুদ।  
 

 গত ২৬ জলুাই আেয়াজন কের “বাংলােদেশর িব িবদ ালয় েলােত গেবষণাচচার সা িতক বণতা” শীষক 
ওেয়িবনার।  এেত আেলাচক িছেলন ডঃ সুলতান মাহমুদ রানা, সহেযািগ অধ াপক, রা িব ান িবভাগ, রাজশাহী 
িব িবদ ালয়; জনাব সাইফু াহ সােদক, িত াতা সভাপিত, ঢাকা িব িবদ ালয় গেবষণা সংসদ; এ ািন ু জ, 
লাইে ির িসে ম ম ােনজার, আেমিরকান ই ারন াশনাল ু ল, ঢাকা। স ালনায় িছেলন জনাব আ ু াহ আল 
মাহমুদ।  

শাক সংবাদ 

 

বাংলােদশ াগার সিমিত (ল াব) এর জীবন সদস  ও িশ া 
ক াডার ( াগার ও তথ  িব ান) এর সােবক সদস  ( চাস 

িনং কেলেজর অবসর া  সহেযাগী অধ াপক) এবং 
ইনি উট ফর লাইে রী এ  ইনফরেমশন ম ােনজম া  
(ইিলম) এর িত াতা-পিরচালক জনাব এস এম 
শামসু ামান গত ২১ জলুাই হাসপাতােল িচিকৎসাধীন থাকা 
অব ায় ইে কাল কেরন (ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ 

রািজউন)  িতিন মি ে  র রণ জিনত কারেণ মারা ক 
অসু তা িনেয় ঢাকার এক  এক  হাসপাতােলর আইিসইউ 
এ িচিকৎসাধীন িছেলন। আমরা তঁার িবেদহী আ ার 
মাগেফরাত কামনা করিছ।   
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মাঃ আহসান হািবব লাইে ির-ইন-চাজ (লাইে ির ধান) পেদ পদে ািত পেয়েছন 
জনাব মাঃ আহসান হািবব গত ১৫ জলুাই ২০২০ ইসলািমক 
ইউিনভা স  র অব টকেনালিজ (আইইউ ) এর লাইে ির-ইন-
চাজ (লাইে ির ধান) িহেসেব পদে ািত লাভ কেরেছন। 
যাগদােনর পূেব িতিন িত ান র এিস া  লাইে িরয়ান পেদ 

কমরত িছেলন।  ২০১০ সােল আইইউ -েত লাইে ির অিফসার 
পেদ যাগদােনর পূেব জনাব আহসান ই  ওেয়  ইউিনভা স  , 

ট ইউিনভা স   অব বাংলােদশ এবং বাংলােদশ ই উট অব 
মিডেকল এ  ড াল টকেনালিজেত দীঘিদন কমরত িছেলন।  

িশ াজীবেন জনাব আহসান ঢাকা িব িবদ ালেয়র াগার ও 
তথ িব ান িবভাগ হেত অনাস এবং মা াস িড ী অজন কেরন।   

পশাগত ািয়ে র পাশাপািশ িতিন দিশ-িবেদিশ িবিভ  াগার পশাজীবী সংগঠেনর সােথ জািড়ত। উে খ , এই 
পেদা িতেত িতিন য়াত ড. িমজা মাহা দ রজাউল ইসলােমর লািভিষ  হেলন। লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক 
জনাব মাঃ আহসান হািববেক জানাই উ  অিভন ন।  

      ি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 এ 

থাকুন আমােদর সােথই।  
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াগেনর দেশ ISLM  পিরবার 
িশ া সফর ২০১৯, ২৩ তম ব াচ (ISLM-RU) 

 আলাউি ন চৗধুরী পলাশ 
এস. এম. িলমন 

িব িবদ ালয় জীবেনর এক  আকষণ িশ া জীবেনর শষ অধ ােয়র ািড টু র। িব িবদ ালেয়র সকল 

িশ াথ েদর ন ায় আমরাও িশহিরত িছলাম কেব-কখন-েকাথায় হেব আমােদর িশ া সফর, দেশ নািক িবেদেশ? 

অেনক আেলাচনা, অেনক জল ঘালা হবার পর িস া  আেস আমােদর ািড টু র ভারত ও ভূটােন হেব। দেশর 

বাইের ািড টু র হেব েন আমার মেতা যারা িবেদশ সফর ও অেচনা-অজানােক জানেত আ হী তােদর সবাই 

উ িসত ও পুলিকত হেয়েছ, আর অিধর আ েহর সােথ অেপ া কেরেছ সই মােহ েণর। িবেদেশ ািড টু েরর 

ে  বশ িকছু অপিরহায উপাদান েয়াজন যমন – িশ ক-িশ াথ েদর পাসেপাট, িভসা, অথ ও মণই ু  

দেশর অনুকূল আবহাওয়া। টু েরর সােথ স ৃ  িশ ক সহেযািগ অধ াপক জনাব নাজমুল হাসান স ার, টু র 

কিম র আ ায়ক । কিম র সদস  সহকাির অধ াপক মা: মাহবুবুল ইসলাম; সহেযািগ অধ াপক এেকএম ইয়ািমন 

আিল আক  স ার; সহকাির অধ াপক পারিভন সুলতানা (ইলা) ম াম; খািলদ ফরেদৗস (িডউক) স ার  সহকাির  

অধ াপক জেন ক ইি জিনয়ািরং এ  বােয়ােটকেনালিজ এবং িকছু উেদ ামী িশ াথ েদর ঐকাি ক েচ ায় সব 

আেয়াজন সফল ভােব স  হয়। থমবােরর মেতা িবেদশ সফেরর বাসনা পূরেণর অেপ া যন আর ফুেরােত 

চায়না দীঘ ি য়া ও বাধা-িবপি  পিরেয় আেস  পূরেণর সই মােহ ণ। ৩  িডেস র ২০১৯ থম হের 

আমােদর টু র ম ভূটােনর উে েশ  যা া  কের। 
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ফু সিলং 

খুব পির  এক  দেশর নাম ভূটান   ,য দশ এর নাম নেলই চােখ ভােস সবুেজ ঘরা এক   দশ ,দয়  

ছঁুেয় যাওয়ার মত মেনারম দেৃশ  ভরা চারপাশ। ভূটােন আসেল আলাদা কের দখার িকছু নাই , পুেরা ভূটানটাই 

হে  দখার মত। ভূটােনর ভূ- কৃিত সুইজারল াে র সদশৃ বেল দশ েক এিশয়ার সুইজারল া  বলা হয়। 

বিহ ব   থেক ব িদন িবি  থাকার কারেণ ভূটান াণী ও উি েদর এক অভয়ারণ । সড়কপেথ যারা ভুটান 

মণ কের তােদর জন  ফুনটসিলং এ  ও এি ট ট।আমারা ভারেতর জয়গা বডার িদেয় ভূটােনর ফু সিলং 

শহের েবশ কির। ভূটান গট পিরেয় ফু সিলং এ যখন েবশ কির তখন সারািদন আেলা িবিলেয় া  সূযটা 

উ ল আভা ছিড়েয় অ  যাওয়ার অেপ ায়।  

 

                                     চংড়াবা া এি ট পেয়  ভারত 

িনধািরত হােটল দামেচেন উেঠ িকছু ণ  িব াম িনেয় ইিমে শন অিফেস িগেয় ইিমে শন পব শষ কের হােটেল 

িফের থমবােরর মেতা ভূটােনর খাবােরর াদ হন কির। পেরর িদন সূেযাদেয়র সােথ সােথ ভূটােনর রাজধানী 

িথ ুর উে েশ  রওনা করেত হেব এ জন  িশ কেদর িনেদশমেতা িথ ুর সৗ য দখার অিধর আ হ িনেয় 

সবাই ঘুেমােত যাই।  

 

ভূটােন আসেল আলাদা কের দখার িকছু নাই , পুেরা ভূটানটাই হে  দখার মত। ভূটােনর ভূ- কৃিত 

সুইজারল াে র সদশৃ বেল দশ েক এিশয়ার সুইজারল া  বলা হয়। বিহ ব   থেক ব িদন িবি  

থাকার কারেণ ভূটান াণী ও উি েদর এক অভয়ারণ । 

 

 

উ ল আভায় িছমছাম ,
পির ার  , গাছােনা, ািফক এর 
লালবািতহীন শহর দেখ মু  না 
হেয় উপায় নই। িবধাতা যন 
তার িনপুন হােতর কা কায 
এখােন উজার কের িদেয়েছন। 
গাধুিলেত ভূটােনর ফু সিলং 

শহেরর অপার সৗ েযর 
মু তায় ান হেয় িগেয়িছেলা দীঘ 

মেণর াি । মু তা ছিড়েয় 
সঁােঝর বলায় া  পািখেদর 
নীেড় ফরার ন ায় আমরাও পূব  
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িথ ু 

ভূটােনর রাজধানী িথ ু হে  িহমালেয়র পাদেদেশর সববৃহৎ শহর। পাহােড়র খাজ কেট কেট গেড় তালা হেয়েছ 

এই চাখ ধাঁধােনা দৃ ন ন শহর।  িথ ুর নস গ ক দশৃ  অস ব সু র। কৃিত যন িনেজর হােত পাহাড় িঘের 

সািজেয় রেখেছ তার স ান িথ ু ক। ৪ িডেস র সকােল আমরা টু র এেজি র গািড়েত িথ ুর পেথ যা া  

কির। পাহাড় কেট তরী আঁকাবাকা  রা া ধের পাহােড়র অপার সৗ য দখেত দখেত আমরা িথ ুর িদেক যেত 

থািক। মােঝ মেধ  পাহােড়র িনপুন সৗ য মবি  করেত থািক। ১৫০ িকেলািমটার পথ পািড় িদেয় যখন আমরা 

িথ ু পৗছালাম তখন দপুুর গিড়েয় ায় িবেকল। িথ ুেত িগেয় আমরা থেম দখেত যাই বৗ  মি র  ,য  

িফট উ তায় অবি ত যা িকনা িবে র বৃহ ম বৗ  মি র।১৬৯ পহােড়র চূড়ায়  যখন আমরা বৗ  মি েরর িনকট 

পৗছঁাই তখন িবেকল গিড়েয় স া আর িহমালেয়র চ  িহম শীতল বাতাস  এেতা শীেত আমরা অভ  নই তবুও 

এই ান র সৗ য দেখ আমার মধ  িদেয় আেবেগর উ তা বেয় চলিছল অিবরাম। এ িদন  আমরা  

 

স ায় হােটেল িফের আমরা ভূটােনর িশ া িবভােগর পিরচালেকর সােথ এক  মতিবিনময় সভায় 

িমিলত হই । পিরচালেকর মুেখ আমরা ভূটােনর িবিভ  ভিবষ ত উ য়ন পিরক না স েক অবিহত 

হই। িথ ুর িসগন াল িবহীন রা ায় সুশৃ ল গাড়ীর সাির, িভ ুকমু  পথ া র দেখ আমরা 

বাংলােদিশ িহসােব িবি ত না হেয় পািরনা।  

 

বৗ  মি র দেখই আমােদর হােটেল িফের আিস। পেরর িদন  ৫ িডেস র আমরা ভূটােনর ন াশনাল িমউিজয়াম ,

ন াশনাল লাইে ির ও ফামারস মােকট ঘুের দিখ। স ায় হােটেল িফের আমরা ভূটােনর িশ া িবভােগর 

পিরচালেকর সােথ এক  মতিবিনময় সভায় িমিলত হই । পিরচালেকর মুেখ আমরা ভূটােনর িবিভ  ভিবষ ত উ য়ন 

পিরক না স েক অবিহত হই। িথ ুর িসগন াল িবহীন রা ায় সুশৃ ল গাড়ীর সাির, িভ ুকমু  পথ া র দেখ 

আমরা বাংলােদিশ িহসােব িবি ত না হেয় পািরনা। 

 

দাচালা পাস 

৬ িডেস ের সকােল আঁকাবাকা পাহািড় রা া পিরেয় আমােদর গািড় চলেছ দাচালা পাস এর উে েশ । টু র গাইড - 

এল দ জ র ভাষ  মেত , দৃ েগাচভাগ  সু স  হেলই কবল দাচালা পাস এর সৗ য র হয়। অিধক উ তা ও বরী 

আবহাওয়ার কারেন দাচালা পােসর আকাশ অিধকাংশ সময় মঘা  থােক। তেব আমরা রৗ ল  আকাশ 

পেয়িছলাম, এমনটা সচারাচর দখা যায়না, সবই ার কৃপা, ভাগ  সু স  আমােদর। কৃিতর ক ানভােস 

অসামান  সৗ য বৗ  মনাি র পিব তা িনেয় দঁািড়েয় আেছ দাচালা পাস এর িহমালয় পবতমালা। নস গ ক 

সৗ েয ভরপুর ার এ িনদশন। খুব কাছ থেক িহমালয় উপত কা দেখ যারপরনাই অিভভূত িছলাম। মেঘেদর 
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রাজ  ছািড়েয় অব ান করিছ তারও উপের। অিতির  উ তার কারেন এ পিরেবেশ ধাত  হেত িকছুটা সময় 

লেগিছেলা থমটায়, শরীর িলেয় আসিছেলা, বিম হাওয়ার উপ ম ায় দিখ সবাই  একহাত শূেন  ভািসেয় 

সাহাদাত আঙুল িদেয় িক যেনা িনেদশ করেছ, দৗেড় িগেয় িচরেচনা সই েম বি  হলাম দাচালা পাস এর 

সৗ য বণনায় কাশ করার মেতা না এবং ছিবেতও তার পূণতা কাশ পায় না। 

পােরা পব 

শা , সু র সাজােনা গাছােনা ভূটােনর ছা  শহর পােরা। উপত কা শহর র মধ িদেয়ই বেয় চেলেছ িহমশীতল চু-

নদী পােরার পেথ েবেশর পর িকছু ণ ধুই এবেড়া-েখবেড়া ন াড়া পাহাড়। এখােন বড় গাছ খুব একটা দখলাম 

না। কাথাও বা ধুই  পাহাড়, স নেমেছ কাথাও কাথাও। দশৃ পট বদল হেলা ধীের। পাথুের পাহােড়র 

গােয় িবিচ  রকম বনফুলযু  ছাট ছাট ঝাপ, নাম না জানা বাহাির গাছ।  

সবুেজ ঢাকা পাহািড় রা া পাহােড়র গােয় সবুজ কখেনা বা হলুদ পাতার পাইন গােছর সাির, সে  েমেঘর 

লুেকাচুির- তার উপর আকাশনীেলর খলা। মােঝ মেধ ই দরূ পাহােড় উিঁক িদে  দৃ ন ন  পািনর ঝরনা। 

পােরার সবেচেয় আকষণীয় ও রামা কর ান হেলা টাইগার ন  )এ  এক  বৗ  মেনি( টাইগার নে  

উঠা অেনক সময়সােপ  ও ক সাধ । সমতল থেক ায় ৫ িকেলািমটার ওপের। হঁেট উঠেত হয় ১০ হাজার ফুেটর 

ওপর। পাহােড়র চূড়ায় দঁািড়েয় থাকা টাইগার নে  পৗছঁেত হেল ায় সােড় ৩ ঘ া িকং করেত হেব। উদ মী 

মাহবুব স ার ও নাজমুল হাসান স ারেক সে  িনেয়  ক কাকীণ এ দগূম যা া  কির, মঘ ও সবুেজর সে  

রামা কর এ পথচলা। মাঝপেথ মাহবুব স ার  খািলদ ফরেদৗস স ারসহ কেয়ক জন অপারগ হেলও আ াহর 

অেশষ কৃপায় নাজমুল হাসান স ারেক সে  িনেয় আমরা অিধকাংশই পাহাড়  চূড়ায় উঠেত স ম  হেয়িছলাম।  

এেকএম ইয়ািমন আিল আক  স ার, পারিভন সুলতানা ম াম পাহােড় না উঠেলও বাধ কির দরূ থেক এর সৗ য 

দেখ তৃ  হেয়েছন। এ শহেরই আেছ ৭,২০০ফুট (২২০০িমটার) উ তায় অবি ত ভূটােনর একমা  িবমানব র যা 

পৃিথবীর িবপদজনক িবমানব র িলর অন তম। িফরিত পেথ াইভার  মাদা দখােলা ডানপােশ পােরা 

এয়ারেপাট এর রানওেয়। বলেত বলেতই আকাশ ভদ কের মাথার ওপর থেক একটা ন উেড় এল, এমন উ ু  

এয়ারেপাট দেখ সিত  িবি ত হলাম। পােরার াকৃিতক সৗ য এককথায় অনবদ । সব ই এক  শা  সৗম  ও 

ি  পিরেবশ িবরাজমান। ভূটােনর সৗ য ব াখ া করেত িগেয় অেনেকই বেলেছন এই ভূ েগ একবার নয়, বারবার 

যেত হয়। ৭ তািরখ িবেকেল পােরা থেক ফু সিলং এর উে শ  রওয়ানা হই, ৭ তািরখ হােটল দামেচেন রািএ 

যাপন কের পরিদন ৮ িডেস র সকােল ইিমে শন শষ কের জয়গা থেক বাংলাবা া বডার হেয় ৯ িডেস র সকােল 

সবাই সু ভােব মিতহােরর সবুজ চ ের িফের আিস।  

লখক য়- 
িশ াথ , ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ 

 রাজশাহী িব িবদ ালয়  
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গ ালাির 

 
বৗ  ট ল, পােরা 

 
জাতীয় াগার -িথ ু 

 
জাতীয় জাদঘুর -িথ  ু

 
বৗ  মনাি - দাচালা পাস, পােরা 

 
িহমালয় উপত কা-  দাচালা পাস 

 
ভুটােনর জাতীয় পাশাক পিরধান কের, ভুটােনর িশ া িবভােগর 

পিরচালেকর সােথ মতিবিনময় সভার একাংশ 

 

/// পৃ া ২৫ 



 

  

আগ  সংখ া, ২০২০                                                                                  বষ ০৩ সংখ া ০৬  www.librarianvoice.org 
 

 

িতন  পাবিলক লাইে ির OCLC Community Engagement Awards এর জন  িনবািচত 

অের  কাউ  লাইে ির িসে ম, ািরডা; জ াকসন িডি  লাইে ির, িমিশগান এবং এডমনটন পাবিলক লাইে ির, 
কানাডা এই িতন  পাবিলক লাইে ির তােদর জন-স ৃ তামূলক কমসূিচর জন  OCLC Community Engagement 

Awards এর জন  িনবািচত হেয়েছ।  

এই এ াওয়ােডর জন  ায় ১২০  লাইে িরেক মেনানয়ন দওয়া হেয়িছেলা। OCLC-র এক  প ােনল বশ িকছু িবষেয়র 
উপর িভি  কের এই িতন  লাইে িরেক চূড়া ভােব িনবাচন কের।  

সূ ঃ oclc.org 

 

OCLC's WorldShare Management Services এর FedRAMP ীকৃিত লাভ 

  
 

OCLC's WorldShare Management Services আেমিরকান সরকােরর Federal Risk and Authorization 

Management Program (FedRAMP) ীকৃিত লাভ কেরেছ। াউড সবার িনরাপ ায় উ ত মান িনি ত করায় এই 
ীকৃত এেলা। এই ীকৃিত লােভর জন  WorldShare Management Services (WMS) ক সরকােরর দয়া এক  

কেঠার িনরাপ া পযােলাচনার মধ  িদেয় যেত হেয়েছ।  

উে খ  ,FedRAMP হেলা যু রা  সরকােরর এক  কমসূিচ যা াউডিভি ক সবা ও পণ  েলার িনরাপ া 
পযােলাচনা  ,ীকৃিত দান এবং সাব িণক পযেব েণর কাজ  কের থােক। অন িদেক World Share Management 
Services হেলা এক  াউড িভি ক লাইে ির সবার াটফম, যা াগািরকেদরেক তােদর কােজর সুিবধােথ সমি ত 
তথ  দান কের থােক। এই ীকৃিতর ফেল WorldShare Management Services এর িত লাইে ির কিমউিন র 

আ া বাড়েব বেল কতৃপ  মেন করেছ  

সূ ঃ oclc.org 

 

আ জািতক সংবাদ 
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বইেয়র নামঃ একজন কমলােলব ু
লখকঃ শাহাদু ামান 
কাশকঃ থমা কাশন 

 

 

জীবেনর  এবং রহস ময় শষ সবটুকু তুেল ধেরেছন গে র ভিঙমায়।  মােয়র আদেরর ছেল িমলু, য মােয়র 
অনুে রণােক স ল কের কিবতা লখা  কের। তার থম কিবতা  'বষাআবাহন' কাশ কেরন মােয়র পছে র 
পি কা ' বাদীেত'। তারপর দীঘ ছয় বছর পের হািজর হেলন িচ র ন দাশেক িনেয় লখা আেরক  কিবতা িনেয়। 
এবং এরই ধারাবািহকতায় িলেখ ফলেলন 'নীিলমা'। নীিলমা পাঠেকর মন জাগােত স ম হয়। পাঠেকর চেয়ও 
সমােলাচেকরা মুখর হেয় উঠেলন নীিলমােক িনেয়। কারণ তখন কােব র ইিতহােস িব কিব রবী নাথ ঠাকুেরর িছল 
একেচ য়া ভাব। সই রবী -বলেয়র বাইের িগেয় স ূণ িনজ  ভিঙমায়  জীবনান  দাশ সাজােলন নীিলমােক। িক  
কলকাতার র ণশীল কিবরা এই উ ানেক সহজ ভিঙেত িনেত পােরনিন। য়ং রবী নাথ ঠাকুরও জীবনান  দােশর 
কােব র সরুেক অবেহলা করেলন। এই অবেহলা িনেয়ই কােব র সমুে  যা া জীবনানে র। বাকী পুেরা পথটাই একজন 
খঁা  িতভাবান কিব হেয়ও তােক অবেহলায় পািড় িদেত হেয়েছ। সমােলাচেকরা তার িতটা কিবতােক সমােলাচনার 
আ েন িবদ  কেরেছন। িক  হায় তঁারা িক জানেতন বাংলার পরবত  জে র দেয় ' স কন জেলর মত ঘুের ঘুের 
একা কথা কয়' এই লাইন র মত িতিনও পাঠকেদর দেয় ঘুরেবন! 

বুক িরিভউ 

সুলতানা সুিম   
'একজন কমলােলবু' বইেয়র নাম ই িভতরটা খুেল দখার ইে  জাগায়।আর 

একবার পৃ া উে  দখেল মেন হেব এক রহেস র আিব ার করেত চেলিছ। 

হঁ া, এক  রহস ই বেট। একজন খঁা  বাঙালী িতভাবান কিবর জীবন 

রহস  !লখক এই বই র  েতই বেলেছন 'এই উপন ােস কিব জীবনানে র 

সে  বাঝাপাড়ায় িল  হেয়েছন'। এই উপন াস েপর জীবনকািহনীেত 

কথাসািহিত ক শাহাদু ামান নােবন জীবনান  নােমর এক জীবেনর গ ।  

এত েণ বাঝা যাে  উপন াস র নায়ক আমােদর পসী বাংলার কিব 
জীবনান  দাশ। যার ডাক নাম িছল িমলু। ভাবকিব কুসুমকুমারী দােশর 
ছেল িমলু, শাভনা দবীর িমলুদা, লাবেণ র ামী িমলু িকভােব নানান 

চড়াইউতরাই পিরেয় বাংলা সািহেত  কিবতার ইিতহােস একদম জীব  হেয় 
রইেলন স এক রহস , এক ইিতহাস। কথাসািহিত ক জীবনান  দােশর  
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জীবনান  িনেজর সব কােব  তঁার পিরণিতহীন ম শাভনা দবীেক এেনেছন। শাভনা দবী স েক তঁার কাকার মেয়। 

জীবনান  যৗবেনর েতই ম খুঁেজন শাভনা দবীর দেয়। ভাবতই এই ম পিরণিত পায়িন। কথাসািহিত ক 

খুব সু র কের এই বদনােক ভাষা িদেয়েছন 'মানুষ  দেখ আর কাথায় কউ একজন হােস' এই বােদ। িমলুদার 

 দেখ আড়ােল কউ একজন হয়েতা হেসিছল। স হািসর অিভশােপ িমলুদা না পারেলন শাভনােক ভুলেত, না 

পারেলন িনেজর সু রী ী লাবেণ র সােথ এক  সুখী দা ত জীবন কাটােত। আজ  দখুী এই মানষু  কােব  যমন 

সবার অবেহলা পেয়েছন, ভােগ র িদক থেকও িনমমতার ীকাের পিরণত হন। বারবার চাকির হারােনা, বকার , অভাব, 

হতাশা, ব না, অপমান িছল তার স ী। 

 

সই রবী -বলেয়র বাইের িগেয় স ূণ িনজ  ভিঙমায়  জীবনান  দাশ সাজােলন নীিলমােক। িক  

কলকাতার র ণশীল কিবরা এই উ ানেক সহজ ভিঙেত িনেত পােরনিন। য়ং রবী নাথ ঠাকুরও 

জীবনান  দােশর কােব র সুরেক অবেহলা করেলন। এই অবেহলা িনেয়ই কােব র সমুে  যা া 

জীবনানে র। 

 

কােব র বাইের জীবনান  বশ িকছু উপন াসও িলেখেছন। িক  স েলা কখেনা কাশ কেরনিন। এমনিক নামও িদেয় 

যানিন। তঁার সব েলা গ  উপন াস জেুড় বতমান িছল হািরেয় যাওয়া ম আর অসখুী দা েত র ন। 

জীবনান  জীবন পুেরাটা কেটেছ আন হীন এক উষর ম ভূিমেত। সই িনরান  জীবনেক িতিন ায়ই আ হত া কের 

মুি  িদেত চাইেতন। ১৯৫৪ সােল এেস যন িনেজর িভতের বাস করা সই আ ঘাতী িচ ােকই সিত  কের তুলেলন। খুব 

রহস ময় মৃতু  হয় জীবনানে র। ােমর ধা ায় তর আহত হেয় হাসপাতােল িচিকৎসা চলাকালীন িবষ খেয় আ হত া 

কেরন। িক  সখােনও থেক যায় ! এটা িক আ হত া নািক হত া!  

বই  এমন সাবলীল ভিঙমায় লখা হেয়েছ পড়েত িকি ত িবরি  আসেবনা। বাংলা কােব র মাড় ঘারােনা এক উ ল 

ন েক জানার জেন , বাঝার জেন  বই র িবক  নই। িক  লখক কন এই জীবনকািহনীর নাম িদেলন 'একজন 

কমলােলবু'! সটাও এক রহস । আর স রহস  জানার জেন  বই  পড়েত হেব।  

কৃত তা – লখক প  
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প ুয়ােদর জন  অত াবশ কীয় িকছু অ াপ 

মাজাে ল হাসাইন তাহা  
াট ফােনর এ যুেগ পাঠক মনেক তৃি  িদেত, পড়ার অিভ তােক আেরা আন ায়ক করেত অথবা উপযু  লখা খঁুেজ 

পেত সাহায  করার জন  চমৎকার িকছু অ াপ আেছ। পাঠকেদর জন  বতমােন িবিভ  াটফেমর উপেযাগী চুর অ াপ 
থাকেলও এই আ েকেল ধুমা  সসব অ ােপর কথাই তুেল ধরা হেয়েছ, য েলা আপিন ব বহার করেত পারেবন স ূণ 
িবনামূেল । 

ডিরডস 

 

ডিরডস (Goodreads) হে  প ুয়ােদর সামািজক 
গণমাধ ম। আপিন নতুন কােনা বই পড়েবন িকনা, িস া  
িনেত পারেছন না? এই অ াপ  থেক দেখ িনেত পােরন 
আপনরা ব ু রা িকংবা অন ান  পাঠকরা বই  স েক কী 
বলেছ, অথবা পঁােচর মেধ  বই েক কত র ং িদেয়েছ। 

ায় সােড় ছয় কা  ব বহারকারীর ডিরডেসর মূল 
ওেয়বসাইট েত সংযু  বই আেছ ায় ২০০ কা , আর 
িরিভউ আেছ ায় ছয় কা  ৮০ ল । 

 

ওয়াটপ াড 

 

ওয়াটপ াডেক (Wattpad) বলা যায় বইেয়র ইউ উব। 
লখক এবং পাঠকেদর অপূব িমলনেমলা এ । আপিন 

এখােন উঠিত লখকেদর কা  কা  বই স ূণ 
িবনামূেল  পড়েত পারেবন। এছাড়া আপিন িনেজও যিদ 
লখক হেয় থােকন, তাহেল িনেজর বইও এখােন 

আপেলাড করেত পারেবন। লখার িনেচ ম ব  করার 
সুেযাগ থাকায় নতুন লখক এবং পাঠক উভেয়র মেধ  
সামািজক যাগােযােগর জন  চম কার এক  মাধ ম 
এ । লখা সভ কের পরবত েত অফলাইেন পড়ার 
সুেযাগও আেছ এ অ ােপ। 
 

ি  বুকস 

ি  বুকস (Free Books) নাম  নেত যা মেন হে , 
বা েব এ  িঠক তা-ই। যেকােনা ািসক াল বই পড়ার 
জন  এ অ াপ  অতুলনীয়। এর ওেয়বসাইেট দওয়া তথ  
অনুযায়ী এেত সবেমাট ৫১,৩০৫  বই আেছ, যা আপিন 
পড়েত পারেবন স ূণ িবনামূেল । এছাড়াও এেত আেছ 
৫,১৯৯  অিডও বুক, যা আপিন িবনামূেল  ডাউনেলাড 
কের নেত পারেবন। ব বহার করেত পারেবন অ াপ র 
অ া েয়ড অথবা অ াপল ভাসন। 

 

পেকট 

 

িবিভ  ওেয়বসাইেট বা ফসবুেক াউেজর সময় ায়ই 
আপনার সামেন চমৎকার িকছু লখা এেস হািজর হেত 
পাের, িক  স মুহূেত লখা  পড়ার মেতা সময় আপনার 
না-ও থাকেত পাের। পেকট (Pocket) অ াপ র মাধ েম 
আপিন এ ধরেনর লখা েলা সংর ণ কের রাখেত 
পারেবন এবং পরবত েত সময়মেতা পড়েত পারেবন। 

িফচার 
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িফডলী 

 

িফডলী (Feedly) মূলত িনউজ সং াহক অ াপ। এই 
জাতীয় অ াপ অেনক আেছ, তেব এ  সবেচেয় 
জনি য় েলার মেধ  এক । িভ  িভ  ওেয়বসাইট বা 
অ ােপ িগেয় অথবা ফসবুক থেক িনউজ পড়ার পিরবেত 
আপিন এই এক  অ ােপর মাধ েমই ায় সব েলা িবখ াত 
পি কা, ম াগািজন বা ওেয়বসাইেট কািশত 
আ েকল েলা পড়েত পারেবন। পি কার নামানুসাের 
আ েকল েলা াউজ করেত পারেবন এবং পরবত েত 
অফলাইেন পড়ার জন  সভ কেরও রাখেত পারেবন। 

 

ি পেবাড 

 

ি পেবাডও (Flipboard) অেনকটা িফডলীর মেতাই 
িনউজ সং াহক। িক  িফডলীর সােথ এর পাথক  হে , 
এখােন আপনােক িবিভ  পি কা বা ওেয়বসাইেট 
সাব াইব করেত হেব না। আপিন পছে র িকছু টিপক 
বাছাই কের িদেল অ াপ  িনেজ থেকই ঐ টিপেকর 
জনি য় লখা েলা আপনার সামেন হািজর করেব। 
আপিন যিদ পেকট অ াপ  ব বহার কেরন, তাহেল িফডলী 
এবং ি পেবাড দু  অ ােপর সােথই পেকটেক সংযু  কের 
িনেত পারেবন। ফেল এসব অ ােপর মাধ েম সংরি ত 
আ েকল পরবত েত পেকট থেক অফলাইেন পড়েত 
পারেবন। 
 

লাইিবব 
অনলাইন না, যােদর সিত কার বইেয়র সং হ আেছ, এই 
অ াপ  তােদর জন । আপনার ব ি গত লাইে িরর 
বইেয়র সংখ া যিদ বশ বড় হয়, তাহেল আপিন লাইি র 
এক  িডিজটাল ক াটালগ তির কের রাখেত চাইেতই 
পােরন। িঠক সই কাজ ই করেব এই অ াপ । এর 
মাধ েম আপিন যেকােনা বইেয়র বারেকাড ান করেল 
অথবা ISBN কাড েবশ করােলই বই র নাম, দ, 
সংি  িববরণ, িরিভউ ভৃিত য়ি য়ভােব যু  হেয় 
যােব ক াটালগ েত। 

এরপর আপিন যেকােনা সময় লখেকর নাম, বইেয়র ধরন 
বা অন  যেকােনাভােব বই েলােক সািজেয় িনেত পারেবন 
অথবা েয়াজেনর সময় কােনা বই আপনার সং েহ আেগ 
থেকই আেছ িকনা, তা জেন িনেত পারেবন। অ াপ র 

মাধ েম আপিন অন েদর লাইে িরেত থাকা বইেয়র 
সং হও দখেত পারেবন এবং তােদর সােথ আেলাচনা 
করেত পারেবন।  

লাইি ভ  

 

ব তার এ যেুগ অেনেকই বই পড়ার সময় কের উঠেত 
পােরন না। িক  দিু ার িক, যখন তােদর জন  আেছ 
অিডও বুক? পড়ার সময় না থাকেল গািড় চালােনার সময়, 
খাওয়ার সময়, িব াম নওয়ার সময় আপিন অিডও বুেকর 
মাধ েম বইেয়র লখা েলা নেত পােরন। লাইি ভ  
(Librivox) হে  এরকমই এক  অ াপ, যখােন 
িব জেুড় েসবীরা পাবিলক ডােমইেন থাকা বই েলার 
অিডও সং রণ তির কেরেছ। বতমােন অ াপ েত বইেয়র 
সংখ া ায় ১২,০০০। 
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গেড় তুলুন বই পড়ার অভ াস 

 

আেস। যুি  আমােদর হােতর মুেঠায় সব এেন দয়ােত আমােদর এই অভ াস রীিতমেতা ভােব পিরণত হেয়েছ। 

আেগ যটা আধা ঘ া বইপ  ঘঁেট বর করেত হেতা সটা এখন গল সাচবাের একটা সাচ িদেলই চেল আসেছ। 

ফেল সািহত রেসর আ াদেনর কথা নাহয় বাদই দয়া হেলা, একােডিমক ব াপােরও এখন বইপ  পড়ার অভ াস থাকেছ 

না। 

এেত য কত বড় িত হেয় যাে  তার িহেসব এখন হয়েতা িমলেব না। িবেনাদেনর ১০১টা মাধ ম হােতর কােছ 

থাকােত গে র বই খালা হয় না। িক  সািহেত  িনেজর মননশীলতা গঠেন অত  দরকারী একটা িজিনস, অথাৎ 

সািহত  িজিনসটা অেনকটা মেনর খােদ র মেতা। মনেক তার চািহদানুযায়ী খাদ রস, াণরেসর যাগান না িদেল মন 

বাঁেচ না, মের িগেয় মানুষ তখন পিরণত হয় একটা যে । 

পড়ার অভ াস নই যােদর, তােদর একদমই হতাশ হওয়ার িকছু নই। অ  কেয়কটা ব াপার মাথায় রেখই গেড় তুলেত 

পােরন বই পড়ার অভ াস। 

 

আপিন চাইেলই মাঝপেথ পড়া বাদ িদেত পােরন 

একটা বই হােত িনেয় অেনেকই  কেরন না এই ভেয় য বইটা পড়া তা আর শষ করেত পারব না,  কের 

কী লাভ  !এই িচ াই যত ঝােমলার মূল। একটা বই পড়া  করার আেগ এটা মেন িনন - মাঝপেথ বইটা পড়া 

ছেড় িদেল কােনা িত নই। আপিন যিদ পড়ার ব াপারটা উপেভাগই না করেত পােরন, িবষয়ব  আপনােক আ হী 

না করেল আপনার সটা বরং না পড়াই ভােলা। তাই বই হােত িনেয় কােনা চাপ অনুভব করার িকছু নই। মািকন 

লখক েচন িবেনর মেত, পড়েত ভােলা লাগেছ না এমন বই মাঝপেথ ছেড় দয়াই ভােলা, এেত আপিন ভােলা 

লাগেব এমন বই হােত নয়ার সুেযাগ পােবন। 

 

Muhatashamon Nion 

একটা িবষয় ীকার করেতই হেব, আমােদর সবারই বইপ  বা 

খবেরর কাগেজর ব  ইত ািদ পড়ার অভ াস এেকবােরই ব  

হেয় যাওয়ার উপ ম হেয়েছ। সবিকছুই আমরা এখন টুইটােরর 

১৬০ ক াের ােরর মেতা চাওয়া  কেরিছ, সবিকছুই যন দুই-

িতন লাইেনই হওয়া চাই। দুই-িতন লাইেনর বড়া ছািপেয় 

একটা অনুে দ হেয় গেলই আমােদর পড়েত অনীহা চেল  

লাইফ াইল 
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সমেয়র কােনা অভাব আপনার নই 

আমােদর দনি ন কােজর ফাঁেক চুর সময় লুকািয়ত থােক, যা হয়েতা আমােদর িহসােব নই। লুকািয়ত এসব সময় 

খঁুেজ বর ক ন। য কারেণ অেনেকই সােথ একটা বই রােখন সুেযাগ পেল দু ’পাতা উে  দখার জন । লুকািয়ত 

ময় হেত পােরএসব স  অিফেসর িবরিতেত, ােসর ফাঁেক িকংবা িটিভ না দেখ সময় বর কের। সময় চাইেল আপিন 

বর কের িনেত পারেবন। মািকন ব  সলার লখক ি েফন িকং সবসময় বই সােথ িনেয় ঘােরন, এমনিক বসবল 

টুনােমে র িবরিতর মেধ ও তােক বইেয়র দু ’পাতা উ ােত দখা যায়।  
 

মনেক িবি  কের এমন িজিনস সিরেয় ফলুন 

বতমান জমানায় মনেক িবি  করার উপাদােনর কােনা অভাব নই। াটেফান, িটিভ, গম ইত ািদর আেছ ল া 

তািলকা। বই পড়ার অভ াস করেত আপনােক এসব িজিনস সিরেয় ফলেত হেব। নতুবা কােনা বইেয়র দু’পাতা পড়ার 

পের মেন হেব, যাই, একটু িটিভ দেখ আিস। এ সে  একটা মজার ব ািনক পরী ার কথা বলা যেত পাের। 

ওয়ািশংটন িব িবদ ালেয়র সাইেকােলািজ িডপাটেম  একটা পরী ার আেয়াজন কের। এ পরী ায় দুিট ু ধাত দলেক 

একিট ধাঁধা সমাধান করেত দয়া হয়। পাথক  হে , একদলেক িকছু িব ু ট পিরবশন করা হেয়িছেলা। বলা হেলা, িব ু ট 

আপনােদর সামেন থাকেব, িক  আপনার ধাঁধা সমাধান না কের খেত পারেবন না। ফলাফল সহেজই অনুেময়, যােদর 

সামেন িব ু ট রাখা হয়িন, তারাই আেগ ধাঁধা সমাধান কের ফেল। 
 

কা েজ বই পড়ুন 

াট ফান বা ট ােব ই-বই পড়া খারাপ িকছু নয়, বরং একিদক িদেয় ভােলাই। আপিন হাজারখােনক বই সােথ িনেয় 

ঘুরেত পারেবন িক  ধের িনি  আপনার বই পড়ার অভ াস নই, অভ াস তরী করেত চাে ন। এমন ে  টা 

চিলত কা েজ বই িদেয় করাই সমীচীন। আর যতই যুি র দাহাই দয়া হাক না কন, কা েজ বইেয়র আেবদন 

য অেনক বশী তা কউই অ ীকার করেব না। 
 

িনেজর তরী িকছু বইেয়র তািলকা বািনেয় িনন 

আপনার িনেজর আ েহর উপর িভি  কের িনেজর পছ  অনুযায়ী একিট বইেয়র তািলকা বািনেয় িনন। িবখ াত ও সফল 

মানুেষরা তােদর পছে র বইেয়র তািলকার কথা হরহােমশা পি কায় বেল থােকন। এছাড়াও আপনার িনেজর আ েহর 

িবষয়ব র উপর িভি  কের কী কী বই পড়েবন তার তািলকা বািনেয় িনেত পােরন। তািলকা তরী করা আেরকটা কারেণ 

পূণ, সটা হেলা িস া হীনতা বা মেনািব ােনর ভাষায় Decision fatigue এড়ােনা। বই পড়ার মেতা নতুন একিট 

অভ াস আয়  করেত কী পড়ব না পড়ব এ িনেয় ি ধা  আপনার পড়ার ই ােক কিমেয় িদেত পাের। তাই বশ 

ভােলাভােব বাছাই কের িনেজর মেতা একটা তািলকা রাখুন। 

বই পড়া আপনার অবসাদ কমােত সাহায  করেব, কােজ মেনােযাগ দােনর মতা বাড়ােব, ৃিতশি  বৃি  করেব এবং 

সেবাপির আপনার ােনর পিরসীমা বািড়েয় তুলেব। তাই নেম পড়ুন নতুন এই অভ াস গেড় তুলেত।  
ছিব- medium  

মূল ব িট পড়ূন এখােন https://bit.ly/2LQo4Uj  
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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 

দেশর একমা  িনয়িমত কািশত াগার ও াগার 
পশাজীবীেদর তথ  ও সংবাদিভি ক মািসক সামিয়কী 

 


